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وأخفإ!ر!لرآ!إللة

طنمتطلى

اللةقذاتاأن"لؤلآيتفتدىكئاؤقالقذاتاقدبما!ذىدلهالخفذ)

43الأعرا).!بالخققثنازسئلءثتجالقذ : Jءآ

ط!

"الأدياننىدراسة"سلسلةمنالثانىالجزءهوفهذا..بعدأما

الجزءصدورمنوجيزةفترةعقبيصدر"والأنبياءالنبؤه":وموضوعه

الأولالجزءذلك-خاتمةكانتلقد."والملالكةالوحى":وموضوعهالأول

:تقول

والوحىاالملائكة:هماالإيمانركائزمنركيزتينعرضناأنوبعد..هذا"

هوينتظرنامافإن،والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفيهماتآلفتكيفورأينا

الإنسانأمنيحققبماعليهتزيدثم،وذاكهذاتجمعالتىالثالثةالركيزةعرض

تكونأنأرجووالتى،والأنبياءالنطوة:وهىألا،والاخرةالدنيافىوسعادته

."السلسلةهذهمنالثانىالجزءهى

لقاعدةالمشتركالأساسلكونهمافبالإضالمحطة،متكاملانالجزئينأنوالحق

نبؤةفلا،تامأإرتباطأ"الوحى"بترتبط"النبؤة"أننجد"الإيمان"

متصلةحلقاتفجميعها،"الملاثكة"بالوحىيرتبطوكذلك،الوحىبغير

الفصل.تقبللا

ذى-المسحح":وموضوعه،السلسلةهذهمنالثالثالجزءكانوإذا

منبأكثروالثانىالأوللجزئيهاسابقأصدرقد"المسيحعةالعقائدمصادر

ذلكاقتضتإجرائيةومسائلالإرادةعنخارجةظروفإلىذلكفمرد،عام

دفعنىمما،والثانىالأولالجزئينإصدارمنأتمكنألامعهخشيثالذىالوضع

المركزة-والعنايةالجهدمناستنفدأنبعد،ترقيمدونالثالثالجزءإصدارإلى

الكثير.الشىء

*،
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النببىةمفهومعنحديثأنجد،"والأنبياءالنبؤة":الكتابهذاوفى

الملامحبيانمع،وأحوالهمسلوكهممنوشيئأالأنبياءوحقيقةالتنبؤومظاهر

منهم.لكلالمميزةوالخصائصبينهمالمشتركة

طائفةباعتبارهم"إسرائيلبنىفىالنبؤة"دراسةعلىالتركيزجرىلقد

التىويالأسفارحياتهمأثناءبوجودهموجودهاوربطت،الأنبياءفيهاتكاثر

وفاتهم.بعدأسماءهمحملت

بالأنبياءإزدحامهاقدرالحقيقيينبالأنبياءتزدحملم"إسرائيل"إن

منأكثريشهدالواحدالجيلجعلتمخيفةزيادةفيهاازدادواالذينالمحترفين

0o،الضلالبأهلأنفسهمالمحترفيونأولئكربطلقد.الضليلالصنفذلكمن

ذلكفأفسد-ذلكسوىللتعيشوسيلةمنلهمكانوما-إسرائيلحكاممن

تلكلإنقاذضدهمالحقيقيينالأنبياءجهادرغمدولتهمبنهايةوعخلشعبهم

المرتقب.المصيرسوءمنالإفلاتومحاولةالمترديةالأوضاع

عهدعلىبدأت"لإسرائيل"سياسىكيانأولخلقمحاولةأنالمعلومفمن

الفلسطينيينمعمريربكفاج"وانتهت،(م.ق0001-0201)شاول

المعركةووقعت،كبيرةقوةفى(الوليدة)المملكةعلىمرةأغارواالذين

أبنائهمنوثلاثةشاوللقىحيثجلبوعجبلمنحدراتعلىالفاصلة

.()1"حتفهم

"داودسليمانورث"ثم(م.ق659-0001)شاولداودخلفولقد

.(م.ق659-269)

العمر،قصيرةداودأقامهاالتىالمملكةكانتلقد":باركسجيمسيقول

وأالجنوبيةالمملكةأحدهما:قسمينإلىسليمانابنهموتبمجردانقسمتفقد

وعاشتوبنيامينيهوذاهمافقطسبطينتضمالعددقليلةوكانت)ايهوبخمملكة

داودعليهااستولىالتىأورشليماتخذتوقد،(م.ق586إلى269من

بعد.فيمااليهودإليهاوانتسب،لهاعاصمةاليبوسيينمن

.(حكومىإسرانيلىمرجع)6891-الحديثإسرانيلأطلس(1)
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الآخرينالعشرةالأسياطوتضم)إسمرائيلمملكةأوالشماليةالمملكةوالثانية

لهاعاصمةالسامرةصارتوقد،(م.ق721إلى269منوعاشت

.السامريونإليهاوانتسب

الصفيرتل!،الولايتينهاتل!ينصفا+وجودالنادرمنكانولقد

استطاعتاذقدحالأيةوعلى.سافرعدا+فىغالبأكانتاول

الإمبراطورياتهنأياانوهوفقطواحدلسببالزمنمننترةالبقا+

علىحدودهامدنىترغبلم(والأشوريةالمصرية)القديمة

.)1("حساكها

الشمالمملكةاجتاحواالذينالآشوريينمنالبشرىالطوفانجاءوأخيرا"

فىذابواحيثآشورإلىشعيهاكلوسيوام.ق721عامنهايتهاووضعوا

التاريخ.منخيرهموانقطعالشعوبمنغيرهم

وأحرقواأورشليمودمرواالجنوبمملكةواكتسحواالبابليونجاءذلكبعد

بابل.إلىشعيهاوسبوام.ق586عامالهيكل

مملكةفىظهركما،وعاموسواليشعإلياسالأنيياءظهرالشمالمملكةوفى

.ودانيالحزقيالؤحذالبابلىالسبىوفى،وأرمياوميخاأسعياءالجنوب

.محترفونكذبةأنبياءظهر،اللهرجالمنوغيرهمهؤ!ءوبجانب

*

آخرلسبب"إسمرائيلبنىفىالنبؤة"دراسةعلىالتركيزجرى-كذلك

عنصرأيعتبرونإليهماللهأنبياءأنوهو-فيهمالأنبياءكثرةغير-جوهرى

.والمسلمونوالمسيحيوناليهودفيهايشتركالتىالإيمانعناصرمنرئيسيأ

العالم.فىالنبؤةسلسلةمنحلقةإلاليست"إسمرائيلبنى"فىالنيؤةلكن

(JamesParks : A History of the Jewish People, Penguin Books, (N

.1101,6491.، pp
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-ويقول،)1(!الأؤلينفىئبىمنأزستلتاوكئم):يقول"نالحق"

!ةص)2(!تترمزسئلتاأزستلتائئم):سبحانه

منالعزمأولىمنالأنبياءكبارعنبالحديثنتشرفسوفذلكأجلمن

بينالعطرةذكراهموتتردد،بهمئفتدىأئمةاللهجعلهمالذينأولئك،الرسل

والمسلمين.والمسيحييناليهود

*

الاستشهادوتكرربل،المقدسةالكتببنصوصالاستشهادعلىدأبثولقد

ئذكركما،الجوانبأحدلبيانالنصئذكرفقد-خرتجولا-النصوصببعض

موقعهلبيانداعىلاالحالةهذهوفى،آخرجانبلبيانأخرىمرةالنصنفس

آخرهدفإلىبالإضافةوذلك.إليهالإشارةسبقتبماةاكتفاالمقدسةالكتبمن

تعريفوهوالموضوعاتهذهمثلفىتتحدثالتىكتبىكلفىعليهحرصث

مقدسة.نصوصمنالآخرينلدىماالمختلفةالعقائدأصحاب

طم

الصالحة-الزوجة-صالحودادإلىئقدئمشكركلمةفهوئقالمابقىوإذا

المشاقمنذلكسبيلفىوتحملت،والدراسةللبحثالصالحةالبيئةهيأتالتى

.والأزماتالشدائدفىوخاصةسجاعةراضيةاالكثيرالشىء

...لهأهلهىممابأكثراللهأثابها

**

ريبلاالذىالحقبقولط(،والأنبياءالنبؤة"كتابمقدمةنختتم..وأخيرا"

ذيه:

ؤإسنقاعيلهيتمإئرمإل!!أئزكؤقاإليتاأتزكؤقايالليماآقئافولوأ!

الئئئونأوتىؤقا!ؤيميسىفؤستىأفييبئؤقآؤا!سنباطؤتغفوبتؤإيبنخق

.)3(!فممئيفونلةؤتحنفنفئمأخدتئنئقرنلأرلهئممن

136:لبقرةا(3)44:لمؤمنونا(2)6:لزخرتا(1)
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ؤزسئل!الليماتينئقرفواهأنؤئريدونؤزسل!ياللهيكفرونافيينإن)

ددذبئنتئجذواهأنؤئريذونبتغضؤتكفريتغضئبزفنؤتفولون

فهينا،غذابا"يلكالمحرينؤأغتدنا،خقا"الكافرونفئمأو!لئك،ستبيلأ

ئؤتيهئمستؤتأ.وثعكفئفئمآخدتينئقرفواهؤزسئلإ!ؤلئمآقئوا!-بالل!ؤاتذين

!".(1)!زجيما"غفورا"اللةوكان،أخورفئم

***

152-015:النساه)1(

الوهابعبدأحمد
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وهـلاال!لا

لدؤاشةم!خل

وال!سينالوة

."عليهمروحهالربجع!إذ،أنبيا+كانواالربث!عبكلياليت"

92!:11العددسيفو)

طن!

القديسوناللهأناستكدمول،إنسانبمشينةم!نبوءهتأتدم"

."القدسالروحمنمسوقين

(1:21:الثانيةبطرسرسالة)

طم

خقل!ماؤمفنآدتمدرئةمنالئييتنفنغليهئماللةأئغتمافيينأوتئذ!

.(صؤاختتيتاقذئتاؤمفنئيلؤإسئرتمإئراهيتمذزئةؤمن،ئوءقغ

58(:مربم)
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والنبيينالنمؤةلدراسيةمدخل

...شكذلكفىما،واحداللهدين

غيرإدىبالدعوةمنهمأىيقومثم،أنبياءويتخذرسلأاللهئرسيلأنومحال

فيه.شبهةلاالذىالخالصالتوحيددين..الحقدين

واحدا"سماويأدينأنجدبل،متعددةسماويةدياناتنجدبألايقضىفالمنطق

.والأزمانالقرونعبروالمرسلونالأنبياءبهءجا

توحيديأ،شكلهفىواحدأكانالأولىالبشريةدينأنعلىالبرهنةويمكن

هذهومن،للهالقلبوتطويعالوجهإسلامعلىأساسا"ويقوماموضوعهفى

البراهين:

والإسلاموالمسيحيةاليهودية-الثلاثالسماويةالدياناتتباعأيؤمن-أ

منالمؤمنينوأول،المباسرةاللهصنعةوهو،كلهاالبشريةأبهوآدمبأن-

حقيقةتلك.الخالصالتوحيدهىآدمعليهاكانالتىالحقةفالعقيدة.البشر

المقدسة.الكتبعليهاتتفقأؤلية

فإذا.أبنائهمنلهاللاحقةالأجيالعقيدةهىهذهتكونأنالطبيعىومن

-الآنحادثهووكمتا-مختلفاتعقائدفيهموظهرتالبشربينخلافحدث

بغيأ،اللهدينفىالتدخلومحاولاتهالإنسانطغيانإدىومصدرهذدكفمرد

افاسدةعقائدالأولىالبشريةاختلافنتاجيكونوبذلك.حقبفيرالهقعلى

الخالص.التوحيدعقيدةإلاالهقعنبعيدةكلهامنحرفةوأفكارأ

اليدلهكانتالذى-ميللرالدكتورالألمانىالعالمأبحاثأثبتت-2

اتدمنىكانواالناسأن":بالهندالسنسكريتيةرموزحلفىالطولى

افعلعليهمعرضتالوثنمةوان،الهالصالتوحمدعلىعهودهم

.1()"الدكنمل!روسائهم

إلىنقله-لايومجول:بالفرنسيةرضعه،الحكيمالقرآنآياتتفصيل"مقدمةمن(1)

تى.الباعبددنزامحمد:العريية

ا!
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اللهفكرهأن"ؤجذإفريقيافىالوثنيةالقبائلعقائدعندراسةوفى-3

مفهومإنول-،القبائلجمععلدىهوحود!تكونتكاد،الأعلى

،القدرةوالشاملةالاكتفاءوالذاتية،الهضورالكليةالإلهيةالذات

والاشانتىوالبايراونداإفريقيابجنوبكالزولو،الدائلهنكتيريل!لمحده

والنجومية،بأنجولاوالبوكونجوواليروبابنيجيريا،بغاناوالاكان،العاجبساحل

.المقامضيقلولاسبقماغيركعيرةأمثلةإعطاءاليسيرومن،بالكونغو

سلالاتأقدموهمالأقزاملدىأننذكرأنهنايفوتناألايجبأنناعلى

يعزوالأعلىالكائنهذاوإلى..مونجواسبمعليهيطلقونأعلىكائنا"،إفريقيا

...إليهترجعوأنهاالأشياءجميعخلقأيضا"الأقزام

منغضبقداللهأنتروىبتنزانيالشاجاقبائلمنأسطورةهناكأنكما

وقصةالأسطورةهذهبينالتشابهمدىوجلى.قلةعدافيمافأهلكهمالبشرأعمال

ثمارأكلحرمالربأنوالميروكيفوالتشاجاالبامبوتىويروى.نوجسيدنا

منهاوأكلالأمرالإنسانعصىحينماأنهوكيف،الإنسانعلىمعينةشجرة

وراءفيماتعتقدالتقليديةالإفريقيةالأديانوجميع..الأرضإلىالموتءجا

.الأرواحعالمفىحياتهتستمرالمتوفىأنتعتقدكما،باخرأوبشكلالموت

الجذورعميقةلعلهابلالدياناتهذهفىأيضا"موجودةوالشرالخيرومفاهيم

نأمثلأكينيامنالتوركاناقبائلوتعتقد..الكثيرونيتصورهلاحدإلىفيها

المحارميغشونالذينأولئكبهئصيبتد-المرضمنيشفىأنهمع-الله

.)9("الهامةالطقوسويخالفون

*

ذىإجمالأالكريمالقرآنتررهماهوالمقامهذاذىالفصلالقولوخلاصة

:يقولإذ-المبنية-يونسسورة

-منددسونجاكالتستأديف-(المعاصرهإنركتيةنىالأديان)وجوجوواللهالرب)9(

809ص-أسعدإيراهيمترجمة

12
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.(91:يونس)!..قاختلفواهحذةومأفةإلأالثاشكانؤقا)

:يقولإذ-المدنية-البقرةسورةفىتفصيلأقررهماثم

زأئركزفئذرينف!ب!ثثريقالئبيئناللةقبغمثو،حذةأفةالئاشكان)

اختل!ؤقا،ييهاختلفوا!فيقاالئاستئنييخكتمبالخقاليهتابآقغفئم

اللةققذى،تيتفئمتقيا"اتتئتاثءتفئمتجاقاتغدمنأوئوةا!ذينإلافيه

إلىءتمثتاقنتفدىو،دلة،بإذهنهالخقمنفيهاختلفواهيقاآقئ!اها!ذين

"ص.(2اتمص:البقرة)!مم!ئتنمصدصصرتم

دعوتهمكانتطالماوالمرسلينالأنبياءبجميعالإيمانحتميةلنايتضحهناومن

.آدمأبيهممنالبشروخالقوالأرضالسمواتخالقالأحدالواحداللهإدى

العهدأسفارفىذكرهموردالذينبالهرىأو-القديمالعهدأنبياءكانولما

والمسيحييناليهودعقائدعليهتقومالذىالمشتركالأساسصيمثلون-القديم

موضوعفىالقديمالعهديذكرهماعلىئركزأناللازممنكان،والمسلمين

وإلنبيين.النبؤة

**

القديم:العهدلأنبياءالعامةالصورة.

يستحقهما-القديمالعهدفىالأنبياءموضوعالعلماءمنالكثيرأولىلقد

قامما،الموضوعهذافىالجادةالدراساتلبعضأمثلةومنوتمحيصدراسةمن

."القديمالعهدانبعاء"كتابهفى)1(هيتونويليامإريكبه

اسئخدخ!الذى،النبىلفظ:منهانقاصدعدةدراستهفىهيتونعالجولقد

والأنبياصءالحقيقيينوالأنبياءاللفظهذاومددول،القديمالعهدأسفارفىبكثرة

الثامنالقرفينفىوخاصةإسرائيلبهمازدحمتالذينالكذابينالمحترفين

.أوكسفوردبجامعةالقديمالعهددراساتأستاذ(1)

r?
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بهذايتعلقمماذلكوغير،التنبؤووسائلالنبؤةومظاهر-الميلادقبلوالسابع

.الموضوع

موسىمنابتداءالقديمالعهدأنبياءعلىدراستهفىركزهيتونأنورغم

الذينالغابرينالأنبياء-لتشمليمدهاأنالممكنمنوكان-بعدهجاءوقن

لنفسحديثةطبعةهوإنماهذاكتابهوأنخاصة،القديمالعهدأسفارتذكرهم

"الأنبياءعبيده":عنوانتحت9491عاممرةلأولظهرالذىالبحث

الأنبياء"لدراسةمناسبأمدخلأباعتبارهاهيتوندراسةمنلشىءنعرضفسوف

النبؤةحقيقةيجعلبماوتطويرهاعليهاالتعليقمعوذلك"القديمالعهدفى

وضوحأ.أكثرالعامةصورتهافىوالنبيين

مم!

النبى:لفظ.

نأدونالأنبياءأسفارءةقرافىبعيدا"الإنسانيمضىلا":هيتونيقول

:كهذهفقرةتقابله

فإنهم،لكمينتبأونالذينالأنبياءلكلامتسمعوالا:الجنودربقالهكذا"

.(23:16أرميا)"الربفمعنلاقلبهمبرؤيايتكلمونباطلأيجعلونكم

الحيرةأشدفىليوقعنااأحدهملسانعلىبالأنبياءالتشهيرهذامثلإن

أسفارفىجدا"واسعةمعانىلها،ويتنبأنبى:مثلألفاظأأننعلملمما

القديم.العهد

كانواأنهمدعواهمهوالقديمالعالمفىالأنبياءلكلالمشتركةالظاهرةإن

عنبالنيابةتكلمالذىالشخصهوالنبىوكان،إلههممنبسلطانيتكلمون

إلهه.

تكلمواالذينأولنكعلىأطلقإنهحتىتحفظدونالنبىلفظاسئخدمولقد

استخدمتهمالذينوالخمسينالأربعمائةالبعلءأنبيا:مثل،الوثنيينآلهةباسم

الكرملجبلفوقإيلياجاهدهمالذينالأريعمائةالسوارىوأنبياء،إيزابل

Aالأو)الملوك Ja01:9،"3:11الثانىالملوك،91:ا).

14

http://kotob.has.it



فىعاشواالذينالمحترفينإسرائيلأنبياءعلىكذلكالنبىلفظوأطيق

.الميلادقبلوالسابعالثامنالقرنين

الأنواعيينالتمييزضرورةيواجهالقديمالعهدأسفاردارسفإنولهذا

الذىالنبىلفظغيرتجمعهمالتىالصفاتيعرفوأنالأنبياءمنالمختلفة

إلهى.بسلطانيتكلمأنهمنهمكلءوادعا،بهؤصيفوا

منهمتسبمناالذينالمؤلفينكتاياتصعويةزادتهقدالعملهذاأنشكولا

كرجالالتاريخيةالرواياتمعالأنبياءتقديمإلىذبالإضافة،العبريةالأسفار

عنكبيرحدإلىمسئولونالأسفارهذهمؤلفىفإن،للشعبمواعظهميعلنون

وميخا،ءوأشعياوهوشععاموس:أمثالمناللهرجالعلىالنبىلقبإطلاق

اللقب.لهذاتقبلهممدىعنهناالتساؤلإمكانيةمنبالرغم

لاالذى،عاموسلقولفهمنامقدارعلىالتساؤلهذاعلىالإجابةوتتوقف

تفسيز:حولكميرجدليثوريزال

راعأنايل،نبىابنأناولانبياأنالست:لأمصياوقالعاموسفأجاب"

لشعبىتنبأاذهب:الربلىوقالالضأنءورامنالربفأخذنىجميزوجانى

.(51-1،:7عاموس)"إسراثيل

ولكنه،صريعةموعظةهنايقدملاعاموسأنالعلماءبعضافترضولقد

حقانبيالستبلنىالقولعلىجمرؤكيف:يقولكانلوكماساخطاسؤالأيسأل

نادانىأالربأنتعلمألمأجميزوجانىغنمراعىلأنى

صيغةفىالساكقةالفقؤقراءةيفضلالعلماءمنالآخرالبعضأنعلى

تنبأاذد،:الربلىوقال...نبىاينولانبيأأكنلمأنا:هكذا"الماضى

إسراثيل.لشعبى

كنبىالجديدوضعهأنيدعىعاموسفإنالأخيزالنظروجهةعلىوبناء

وظيفة.أومهنةاختيارعلىءبناوليس،إلهىءنداأساسعلىيقوم
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علىءبناالحقيقينالأنبياءلتمييزمحاولةأىأن:هىنتيجةإلىالا!ونصل

نأذلك.بالفشلعليهمقضىعملهوإنما،للنبؤةالمخردالنظرىالتعريف

معلالقديمالعهدفىالمذكورةالكلماتبعضتعاريفمنكغيره-النبؤةتعريف

خارجيةبمظاهرالنبؤةإلى.ربطإلاالفروضأحسنعلىيقودنجالن-وكاهنعقيدة

كانوما-الخارجيةالنبؤةمظاهرأنسكولا.العاديةحياتهمفىالناسعرفها

معرفةفىعليهنعتمدماأقللهىوأفعالهموانفعالاتهمالأنبياءسلوكمن

بدراستهم.أنفسنائمثمغلالذينالكباراللهأنبياءحقيقة

فىكانتالتىالتمثيليةوالحركاتالرمزيةالأعمالالمثالسبيلعلىونذكر

علىالوثنيينوالأنبياءالحقيقينالأنبياءمنكلمارسهاعاديةتصرفاتمظهرها

أورسيم:علىحزقيالنبوءةومنها.السواء

مدينةعليهاوارسمأمامكوضعهالبنةلنفسكفخذآدمابنياوأنت)

واجعلمترسةعليهاوأقمبرجأعليهاوابنحصارا"عليهاواجعل.أورشليم

حولها.مجانقعليها

المدينةوبينبينكحديدمنسورأوانصبهحديدمنصاجألنفسكأنتوخذ

."إسمائيللبيتآيةتلك.وتحاصرهاحصارفىفتكونعليهاوجهكوثبت

(1)(3-ا:،:حزقيال)

الطواهرحقيقةلتمييزسنىمعياريوحدلاأنهالواضحومن

ويتبل!.الك!اينوالأنبياهالحقيقيل!الأنبياهمنيكلاتترنتالتى

:)2(التثنيةشفرنىنقرأهمماذللى

:11191-ا:13أرميا،02ءأشعيا311-11:92الأولالملوك:أيضاانظر(1)

28،43:23-ا:15،27-ا - A،16-4،12:2-ا:4:8،5حزتيال،

17-02،21:8-17،37:15-82

22-18:02تثنية،28أرميا:أيضاانظر)2(
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اععوكة.أوأكةواعطالدصلعامالماونىوسطلهلىلامااإ"

آلهة+ووالنذده:لانلأعنهامململهالتىالأعبوكةأوالأكةحدثتولو

ؤللهالحالمأوالنمىؤللهلكلامثسمعفلا.ونعهدها!عرفهالمأضرى

منإلهيالربصهونهلكعلملكىكتحنكمإلهيالربلأنالحلم

.)1(3(-13:1-تننية)،أننسيكلومنللودييكل

فىراسلهملىثلاء-هنا!قنكاالهلهلةمم!ده!عرنلمسللد

الحأمخةالدهؤ)ل!طمحاولأأىأن-3الأدالعهدلأسلارونهمه

ماديةبمعبزاتأضرىكصعفةأوعاديةغيروطواهرضواوقكحدوث

.المقامهذافىشيثاالحقعنئفنىلاوطنونوهمالواتعفىهو

تقومالتىالعقيدةيصدقإلاعلمهاالحكميمكنلاالحقةالنبؤةوأن

جمعمنؤللهوغيروالهذلالسلوكوطهرالخالصالعوحيدعلى

الكريمة.الصفات

،*

:المحترنونءوالأنبياالحقيقيونءالأنبيا.

فقد،الحكوميةللدوائريولأؤإسراثيلبنىفىالمحترفونالأنبياءعمللقد!

مشاريععلىالقداسةهالةخلعوالأنهمالدولةفىرسميةوظائفعلىحصلوا

الحلوةالأشهاءمواطنههمكغرراأنالشاغلشغلهم"لانولثد)إ(الها"لمالهزللا

لهمكذكدواوأن-)3(ملقةعرافة:حزدسالسماهاوهذه-سماعهايوهـونالتى

!منمايالسلاميعشروهموأن،جمهلالحدكقةنىشىءكلأنولمحمنتهميحكم

.)،(والسهاسالأخلاتىالانههاروشلهعلىالواتعفىالدولة"دانت

)1(5.3-34.,s ppا.E .W Heaton : The Old Testament Prophe

-01"6نح!ا.32:2-الئانىلملولدا،51022:6-02:31الأولالملولد(2)

،119:23

7-2،31:6،:21عزتعال،2:815:31ارمعا503:010اشعها(3)

مبغا،51،28:9-61،32:71027:41-1:31،،1،:6رمياأ(،)

6-31:1زكما211-9:51065:9ءأشععا،3:5
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الثانىالإصحاحفىممتازةقصيرةقصةاليبرينالمؤرخينأحدلناخلفولقد

لنايبئنأن،كاتبهاأرادكمافيهاتقرأحيث-الأولالملوكسفرمنوالعشرين

اللهأنبياءوبين،الطفيليينالملكىاليلاطأنبياءبينالبعيدا!ختلاف-

الهقيتيين.

.السلامنذلصدقياأمامالحقيقىالبطلهويملةبنميخاأننجدالقصةوفى

القرارعلىللتوثيق،نبىالأربعمائةومساعديهصدقيااستدعىأنحدثفقد

للقياميهوذاملكويهوشافاط-مستخدمهم-إسرائيلملكلآخابالنهائى

تتفقألاعيبهمتجعلالتىالترتيباتغملتولقد.السوريينضدعسكريةبحملة

:آخابومرامى

واحدكلجالسينيهوذاملكويهوشافاط(آخاب)إسرائيلملككان"

الأنبياءوجميعالسامرةبابمدخلعندساحةفىثيابهمالابسينكرسيهعلى

قالهكذا:وقالحديدقرنىلنفسهكنعنةبنصدقياوعملأ!مهمايتنبأون

قائلين:هكذاالأنبياءجميعوتنبأ.يفنواحتىالأراميينتنطحبهذه،الرب

."الملكليدالربفيدفعهاوأفلحجلعادراموتإلىاصعد

(12-22:01الأولالملوك)

صدقيا،تأكيداترغمالنبوءةهذهتقنعهالذىبالرجليهوشافاطيكنولم

فإننا،بغضاضةالطلبهذاقوبلأنوبعد-ميخاالنبىيستفتىأنطلبلذلك

الآتى:نقرأ

جميعكلامذاهو:قائلأفكلمهميخاليدعوذهبالذىالرسولوأما"

بخير.وتكلممنهمواحدكلاممثلكلأمكفليكن،للملكخيرواحدبفمالأنبياء

أتكلم"بهالربلىيقولهماإن،الربهوحى:ميخافقال

(14-22:13الأولالملوك)

القصةفىالمحترفينوالأنبياءالحقيقيينالأنبياءبينالفرقيظهركذلك

.العددسيفرفىبلعامعنذيهرتالتىالسوفسطائية
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شعبليلعن(بلعام)الوثنيينعراف-موآبملك-بالاقاستأجرفلقد

حقيقى:نبىإلىيتحو!لبلعامنجدفاشلةمحاولاتثلاثوبعد،إسرائيل

لاوذهبا"قضةبيتهءملبالاقأعطانىولو:بالاقلعبيدوقالبلعامفأجاب"

.(22:18العدد)"كبيرا7أوصغيرا"لأعملإلهىالربقولأتجاوزأنأقدر

علىوهمكتبوهاقدالقديمالعهدأسفارفىالقصصكتبةأنفىنشكولا

سبيلوعلى.المحترفونإسرائيلأنبياءإليهتردىالذىالانحطاطبمقدارعلم

السعيدةتنبؤاتهمفقطيبيعوالمأنبياءعاشقد،ميخازمنفىأنهنجدالمثال

أولئكعلىكذلكالحربأعلنواقدإنهمبل-الثمنلهمدفعواالذينلهؤلاء

.)1(عنهمأيديهمقبضواالذين

حفنة"أجلمنوالعرافةالسحرتمارسكانتبنبئةيذكرناحزقيالفإنكذلك

.(91:"11حزقيال)-"الخبزمنفتاتولأجلشعير

خدماته،نظرأجرةقبضفىالحقلهكانالمحترفالنبىأنالمعلومومن

.)2(إسرائيلفىوتنبؤاته

لأنبياءالمختلفةالأنواعبينبالتقرلبنميزأننستطيعفإنناسبقماعلىوشاء

كانواأنهمأم،منتظمةخدماتهمكانتإذامابملاحظةوذلك،القديمالعهد

النوعويشمل.تلقوهاالتىالوحىلنبضةوتبعا"،وجدانهموعاهبمايتكلمون

الأنبياءوهمالملكىالبلاطفىقيادتهممقرجعلواالذينالأنبياءكلالأول

.المحترفون

الوثيقةصلاتهمرغمالذينالحقيقيينبالأنبياءيختصفإنهالثانىالنوعوأما

.)3("خزبأوبسلطةمرتبطينغيرمستقليندائما"بقوافإنهمالمتتابعينبالملوك

ظلأ!ي!

3:1115)1(ميخا

8-8:7الثانىالملرلث،13-14:1الأولالملرلث،01-9:5الأولصمونيل(2)

93-37صالسابقالمرجع)3(
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إسرائيل:فىالتنبؤووساثلالنبوةمظاهر.

الحاكمةللسلطاتمحترفينكمستشاردنعملواالذينالأنبياءأنالواضحمن"

اكتشافمنتمكنهمتدالتىالوسائلببعضدرايةعلىكانواتدوأنهمبدلا

كنعالط.أرضذىالوئنيينالكهنةبوسائلادشبهشديدةوسائلوهى،اللهمشيئة

لذلكمثالوكبر،الفرعةوإلقاءالطالعءةترا،الوسائلهذهدعضمنكانوربما

الله:كدمةعدىدلحصرل،والئميم،الأورلماستغدمحينشاولأمرمنكانما

الذنبكانإذا.اليومعبدك!بلملماؤا:إسرائيلإلهللربشاولوتال"

كانإذاولكن،أوريمأعط،إسرائيلإذيارب،ابنىيوناثاننىأونى

الشعبأما،وشاوليوناثانفأخذ.ثميمأعط،إسرائيلشعبكفىالذنب

."فخرجوا

كانأنهالمحتملمنولكن3لعميموالأوريمIوهمابالضبطيعلملاأحدأإن

للفرعة.اسئخدمتمرقمةحجاره

هدهنىحتىكفتنناالمزكفةالروحعةالاثص!الاتمنكئعرأإن

فىتفئنواالدينالمحترفدإسرائيلانهعاهنعلكماقاما،الأكام

ويسوق.المهلادلهلاعوالساالثامنالقرنيننىمعاهـ-يهمضداع

بالمسكر.وتاهوابالخمرضلوا":الذينالأنبياءعلىمرا"تعليقاأشعباء

فىضلا،المسكرمنتاها،اطمراثتلعتهما،االمسكرترنحاوالنبىالكاهن

.7(:28أشمعياه)،ءالقضافىتلقا،الرؤيا

.الإلهاملكلصالممكنةالوسانلإصدىوالمس!رالحموممانتللد

الروحلللهلىاسكندمإثار)كعنصرالموسهصعملتمم!للل

)1(بر.للئى

عند!:(النبى)صموئيللهتالفقد،الحىالمثلهناشاولويعطى

16:9الأولصمونيل(1) : 91 ، 11 - 1 0 : 18 ، 23 - 1s،3:51الثانىالملوك
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المرتفعةمننازلينالأنبياءمنزمرةتصادفأنكالمدينةإلىهناكإلىمجيئك

معهمفتتنبأالربروجعليكفيحليتنبأونوهموعودوناىودفرلابوأمامهم

.6(-01:5الأولصموئيل)"آخررجلإلىوتتحو،

افتلالمنلنوعمرادنااعمبارهايمكنالنيوةأنهقاالعجعبومن

:الجنوناوالعفل

بيتفىوكلاءلتكونواالكاهنيهرياداععنعوضأكاهنأالربجعلكتد"

.1()(92:26أرميا)"ومتنبىءمجنونرجللكلالرب

فىسلوكهمينتلفلمانهياءإسراثطفىكانانهالمعلومومن

حيث:والهوسالهذيانمنالبعلأنبياءيفعلهكانعماشىء

حتىوالرماحيالسيوتعادتهمحسبوتقطعواعالبصوت"صرخوا

يكنولمالتقدمةإصعادحينإلىوتنبأواالظهرجازولما.الدممئهمسال

.(92-28ة18الأولالملوك)"مصغولامجيبولاصوت

لمالذينالحقيقيينللأنبياءيحدثلمذلكمن!شيئألكن

.الإلهاملتلقىأنفسهمولتهيئة،للإثارهمصطنعةوسانلأيةيستخدموا

الله،روج:مثلأدفاظاستخداميتجنبونالبابلىالسبىقبلكانواولقد

.)2("اللهيد:مثلغموضا"أقلألفاظا"ذدكمنبدلأواستخدموا

المقدسةالأسفاريجدحينوالاستغرابالدهشةمننفسهالإنسانيمللثولا

والجنونبالخبلتصرفاتهمامتزجتوقد،الحقيقييناللهأنبياءلناتعرض

عندماذلكفعلوافدوبخدهموقبيحشاذهوممايالكثيرأعمالهمواتترنت

بإخراجهاوتاموا،لهافاستجابوااللهكدمةوجاءتهم،الوحىحالةغشيتهم

:للناسحيأمثلأ

6-ا:39زكرسا،،2-91:23الأولصمونيل،9:7هوشعأيضاانظر(1)

2،-،.صالسابقالمرجع)2(
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يدويتعرىهلاثسههنيعجردأنيعد%لايتنبألاشاولهوفها

وسائلإحدىهوالعرىوكأن.الأنبياءمنغيرهكعادةالناس

الله.روححدولمرائنهنوقرينالنبؤهايشجلاب

روحأيضأعليهفكانالرامةفىنايوتإلىهناكإلى(شاول)فذهب"

ثيابهأيضا"هوفخلع.الرامةفىنايوتإلىءجاحتىويتنبأيذهبفكانالله

."الليلوكلكلهالنهارذلكعريانأوانطرحصموئيلأمامأيضأهووتنبأ

L(:912الأول)ص!موئيل

يعورتهوالأطفالوالنساءالرجاليدعرياناأشعياءسارليالمثل

:يدعونكما-للوحىاستجايةأعوامثلاثةلمدةالفليظة

وحلاذهب:قائلأآموصبنءأشعيايدعنالربتكلمالوقتذلكفى"

.وحافيا"معرىومىهكذاففعل.رجليكعنءكحذاواخلعحقويكعنالمسح

..وأعجوبةآيةسندثلاثوحافيا"معرىءأشعياعبدىمشىكما:الربففال

(.(الأستاهمكشوفىةوحفعراةوالشيوخالفتيان..أغورملكيسوقهكذا

(4-02:2ءأشعيا)

093لمدةالشعيرعجينهنيأكلأنحزقيالإلىالوحىكانوقد

إسراثيل:لبنىآيةذلكفيكون،الإنسانكبرازلمجسهوقديوما

فىوضعهاوكرسنةودخنا"وعدسأوفولأوشعيرا"قمحا"لنفسكأنتوخذ"

جنبكعلىفيهاتتكىءالتىالأيامكعددخبزا"لنفسكواصنعهاواحدوعاء

الخرءعلى.الشعيرمنكعكأوتأكل..تأكلهيومأوتسعينيوممائةثلاث

إسرائيلبنويأكلهكذا:الربوقال.عيونهمأمامتخبزهالإنسانمنيخرجالذى

..الربياسيدآه:فقلت.إليهمأطردهمالذينالأممبينالنجسخبزهم

فمىدخلولافرشمةأوميتةآكللمالآنإلىصباىومنتتنجسلمنفسىها

."الإنسانخرءبدلالبقرخثىلكجعلتقد.انظر:لىفقال.نجسلحم

(15-9:،حزقيال)
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ائنبؤةحالاتأولكانفلقدثرأينامماعجبايأتلهوشعأهروها

زانبةاهرأةبمعاشرةإلهعاأهرأإليهطياتهانىصملهارصمهاالعى

:يدعونهكذا-زنىأولادلهئفرخ

زنىامرأةلنفسكخذاذهب:لهوشعالربقالهوشعالربكلمماأول"

دبلايمبنتجومروأخذفذهب.الربتاركةزنتقدالأرضلأنزنىوأولاد

.6(-2:أهوشع)"بنتا"وولدتأيضا"حبلتثم..ابنا"لهوولدتفحبلت

التاليةنبؤتهكانتحيثالزانباتطريقنىيتردىهوشعواستمر

وتزئىتخوئهلكنها،يحبهايرجلمتزوجةاهرأةعشقعليهتفرض

رجلها:صتمنويغطفهاهوشعيأتىحتىيأخرين

الربكمحبةوزانيةصاحبحبيبةامرأةأحببأيضا"اذهب:لىالربوقال"

.(3:1هوثع)"أخرىآلهةإلىملتفتونوهمإسرائيللبنى

التىأحكامهاوخالفموسىشريعةهدمقدهوثعنجدالتصرفاتثلهذه

:أنالكاهنعلىتفرض

هؤ!ءفمنوالزانيةوالمدنممةوالماللقةا!رملةأما.ءعذرابامرأةيأخذ"

."شعبهبينزرعهيدنسولا.امرأةقومهمنءعذرايتخذبليأخذلا

-'12:01لاويينا 1I)

وأدخلت،الحالكةالغلالاتتلكبأسمائهمالتصقتقدالأنبياءهؤلاءبالفما

الألاعيب؟هذهمثلتنبؤاتهمعلى

جعلواقدالأسفاركتبةأنمنهيتونإليهتوضلأنسبقمالنايؤكدهذاإن

الأنبياءأوالكبارالأنبياءباسمغرفواقنحتى-إسرائيلبنىأنبياءسلوك

الأنبياءمنمعاصريهمسلوكعنالمواقفبعضفىكثيرأيختلفلم-الحفيفيين

المحترفين.
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الله:أحبابالأنبياء.

جبلفوق-إيلياسمعهالذىالخفيفالمنخفضالصوتإن":هيتونيقول

معالحالكانكماللهصداقةأنهاعلىالنبوةلفهمأذهاننايهيىء-الوحى

:الأسفارعنهتقولالذىموسى

.11(:22خروج)أصاحبهالرجليكلمكمالوجهوجهأموسىالربويكلم"

تدالأنبياءأنهىالقديمالعهدفىنجدهاالتىالعقيدةأساسياتإحدىإن

كانواذدكأجلومن)1(السماوىاللهمجمعإلىالانتساببشرفلهمسئيئ

:المقدسالمجمعذلكفىيدورماوإعلان،كلمتهسماععلىقدارين

."الأنبياءلعبيدهسرهيعلنوهوإلاأمرا"يصنعلأالربالسيدإن"

(3:7)عاموس

الكثير.الشىءاتكلفهمكانتللهالأنبياءصداقةلكن

لمالكبارالأنبياءأنعلى-برهانإلىحاجةهناككانإذا-البرهانلدينا

ولقد،بيتهفىخذامأكذلككانوابل،اللهيدىبينأدواتمجردفقطيكونوا

ىأعلىالوحىفىبانصهارهاتتحلللمالتىوشخصياتهمعواطفهملهمكانت

لكنه،الخاصتفكيرهملهموكانالفامضالصوفىالاتحادصورمنصورة

.الوصأغراضيخدمتفكهر

عشر)مد)انعطرالدىأرمعامالةنىكبلاءالنهضةهدهوكطهر

.)2(ثااللهكدمةباءثهصتىأبام

7ة28198ميرمزا،A:2،51-1:1يوبأ(1)

15ص:السابقالمرجع(2)
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فقال"،فيهيسيرونالذىالطريقعنيخبرهمأنأرمياالشعباستشارفقد

ويكونكقودكمإدهكمالربإدىأصئلىأنذاها.سمعتقد:النبىأرميالهم

..بهأخبركمالربيجيبكمالذىالكلامكلأن

..."أرمياإلىصارتالربكلمةأنأيامعشرةبعدوكان

(24،7،:أرمبا)

مملأمملأ

:الأنبياءبينمشتركةملامح.

بقوافإنهمالبشرإلىالرسالةحملواحينمااللهرجالإن":هيتونيقول

الذىاللهوحىوعزمقوةفىالتشريةئبقغواأنأمكنهمولهذا،كانواكمابثمرأ

إلبهم.نزل

وحىالأنبياءثهاتلقىالتىالجبريةالقوةعنالحديثأردناوإةا

وأعطمه،الجبريةمننوعأموىكانتأنهانعلمأنفيجب،الله

ثتبليغهقامالذىالنبىاللهولاختصعلمأساسعلىقامتوأنها

يأهانة.

هناكتكنودم،للتلمذةفترةخلاليمرواودم،لمهنةيوددوادماللهرجالإن

التعاليمفىخاصةدراسةيتلقوالمفإنهمكذلك،إليهاينتسبونللأنبياءنقابة

وكان.أنقياءبسطاءرجالأبدأواكماانتهوالقد.لذلكتؤهلهماللاهوتية

الهقل:فىكعملوهواللهكلمةءتهجاكلاهما،الهشعمثلعاموس

."إسرانبللشعبىتنبأهباة:الربلىوقالالضأنءورامنالربأحذنى"

(1)(7:51عاموس)

فيه.والثقةالصدقتعطيهالقولهذابساطةإن

9-7:8الثانىوصمونيل،21-91:91الأولالملوك:أيضاانظر)1(
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تماثلوهى،المشنععلةالشجرهعرأىعندماحميهععنميرعىموسىكانويالمثرع

.1()ع(6الإصحاج-ءأشعيا)الهيكلفىءأشعياآهاما

أحجارأأنفسهمأمامووضعوا،نقمةاللهنعمةبدلعواآدمبنىأععلبلدعن

منمثلهمأناسأيدىعلىاللهرسالةتبلنعهمأناسنعكبرواحينوذلكللثرعت

سوىلهاينعصدرأنينبنعىماللبشريةاللههدايةأنخطأوتصوروا،البشر

كالملأنعكة.ععلويةمخانوقات

تومه:معلنوجذلكحدث

إلهفنلكئمقااللةاغئذوا.قؤم!ياققاكقؤمهإلىئ!حأأزستلآؤلقذأ

تمثترإلأقأيمقاقؤمهمنكقرو%الذيناثلؤ!6ققاك،تئلونأقلا،غفرة

بقأيمستمغتافاقلآلكة4لائراللةءشتآؤلومخلنيهنمتتقضئلأنئريذقثئأء!ئم

ة!حينخئىبةقتربصئوا!حئةيإرخلإلافوإن*الأؤيينآبائتاضب

(52-23:الموعمنون)

:قالأنإلانوججوابكانوما

قلذإثى4أفيىؤلاالغئبتأغلئمؤلااللإخز،ئنعئدىلكئم4آفوؤ!")

فيبتاأغلئماللة،خيرا"اللةئؤتتفئملنآغئئكتمتردرىينيين4أفيوو!

.31(:هود.!)(لمينالطلمنإذأإثى،أئف!ميهئم

:وثمودعادأقوامهممعوصالحلهودالثمىءنفس،-حرعث

إذ.*ؤثفودغادصتاعقةفثلصتاعقةأتذزئكنمقفلأغرضئوأقإنلأ

ؤدقالوأ،اللةإ!تغئذوأأ!خقفهئمؤمنأنديهئمتينمنالرسئلس!ت!غتجا

.!كايخرونآزسيلئئم!بةقإئآ!ئقاقلآيكةلا7إلزمحكقئقاءلفقا

(14-13:.فصلت)

الله:رسولمحمدمعالعربمنالمشركينموقفكانوبالمثل

25صبقاتامرجعأ1)
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لولأالأسمو،قفيؤشمشيىالطظتمتأ.كلالرشئوليقذاقاليؤقائوا")

.7(:الفرتان)!..تذيرا"طهقيكونماقإرحيهأئزك

زئتا،ترىأزاثلآئكةغلئتاائزكلولالقاءتايرخونلاينافيزقاك)

.(21:الفرقان)!غتولم"كبيرا"ؤغتوأئفسهئمفياسئتكترواهلقد

تيتات!قا،لقخئرنإصئكالذتخرغلئهئركاتدىأئقاتاؤقائواه)

ء7(-6:آلحجو)!الصئادقينمنكئتإنيالملا"لكة

ثئم!ا!فر!فصمىقلكأأئؤ!تاؤلو،قلذغلئيماأئزكلو!أ!اه)صؤقا

.!يليهـئونفاغلئهئمؤللتهـمئتازخلأتخغلتاةتجغلتاة-قلكايرؤد!ءئئظرون

(9-8:الأنعام)

رسله%دىءالسماملائكةمنرسلهينز!أنبخلتهورحمتههاللهحكمةفحللق

علىبريتهمتساعدهموهؤلاء-الأرضفىملائكتهوكأنهم-البثرمن

كا!منسرائرهموطهرت،آدمبئجميعنفوسصفتولر.جنسهمبنىهداية

،الأرضعلىيعيشونأنهمإلاكالملائكةلصاروا،ومطالمشوائبمنبهاما

:ءالسمامنرسلأاللهملائكةحينئذعليهمولنزلت

اللةآتذثقائواهأنإلأالفذىءفئمتجاإيخهئؤجمئواهآنالئاشقتغؤقا)

لترئتافطمئنئنتفشئونقلآئكةالأزضيفىكان!فل،رشئو!و!راص

.59(-49ةا!سرأء)!رسئولأقلكاصالعمئقاءقنغليهينم

كأ

عدممنشبطحنلمحنحا،يالضعفالشعوروئرحد":هيتونويحنول

كردوةلك،التشريةللطببعةمشتركحنعوارضكأنهايالنحنسالثتكة

هذاونجد.الأنبياءثهافوجىءالتىياللهالاتصاللعملعةمباشرنعل

الكلمة:ءتهجاحينأرميااعراففى

.6(:اأرميا)"واصدلأنىأتكلمأنأعرفلاإنى،الربياسيدآه"

موسى:قولفىكذلحقونجده

/لأ؟
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منأولولاأمسمنذكلامصاحبأنالسث،الربالسيدأيهااستمع"

.1()(4:01خروج)"واللسانالفمثقيلأنابل،عبدككلمتحينولاأمس

مذددونتنفيذهايمكنلاأنبيائهإلىاللهأوامرنجدالحالاتهذهجميعوفى

بأيديهم.والأخذبتأييدهم"الحق"وعددائمأيلحقهاكانولهذا.عندهمن

موسى:إلىالقولفكان

به"ماتتكلموأعلمكفمكمعأكونوأنااذهبفا!ن"

)2((4:12خروج)

لأرميا:حدثكمارمزيةلمسةطريقعنالإلهىبالتأييدالوعديكونوقد

."فمكفىكلامىجعلمثقد:لىالربوقالفمىولمسيدهالربومذ"

)3(9(:أ:أرميا)

الملتهب،بالجمرسفتيهالملاكلمسحينلأشعياءالشىءنفسحدثولقد

.(3:2حزقيال)الدرجأكلحينحزقيالمعوبالمثل

تلقىأنبدلاالنبىرسالةأنإلىواضحةإسارةنجدالحوادثهذهكلوفى.

:البلاغإلاالرسولعلىوما،إت"طافيجبذلكمنوبالرغم.شديدةمعارضة

.()74(:2حزقيال)"امتنعواوإنسمعواإنبكلامىمعهموتتكلم"

"

منكثيرا"فإن،الوصطرقوينبر،اللهكلمةعدىالنبىيعتادأنوبعد

:العقيدةونىالنفسفىالزائدةيالثقةتتسموأفعالهأقواله

51ة6لتضاةوا.21ة6لخروجا:يضاأنظرا()1

32-6:61،22لتضاةوا.51:91رمياأ:يضاأنظرا(2)

3وحزتيال!6:7ءأشعيا:أيضاانطر)3( : r ، 8 : Y.3:91الأولوص!ونيل

52،35ص-السابقالمرجع()4
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ثقتهماعن-الأسفارتذكرهالذى-اللهوخادمأرميامنكلعئرفدقد!

أمهاتهما.بطنىمنموددهماقبلبهااللهاخمتصهماقدنبؤتهماأنفىالمتناهية

وقبلما،عرفتكالبطنفىصؤرتكقبلما:قائلأإلىالربكلمةكانت"

.(o-،:اأرميا)،للشعوبنبياجعلتك.قدستكالرحممنخرجمت

البطنمنالرب،يعيدمنالأممأيهاواصغواالجزائرأكتهالىاسس"

له"عبدا!البطنمنجايلىالربلالوالآن..اس!مىةكرأمىأحشاءمن،دعانى

(9:1،5،ءأشعيا)

الجذورهعمعقةثاللهالأنمهاءمعرنة!لانتفلقدصالكلوعلى

أنواعمننوعاأىالمقارئةعنيععد-،والتجريةالخبر-شخصية

.)11(،والووعالئقىأهلمعرنة!لانتولوحتىالمعرنة

مملأ

تأكيدهو،ورسدهاللهأنبهاءحقيقةفىعديهالمتققالشىءأنيتبئنهناومن

كامدةبشريةوهى.ءتهمجامايعدومناللهكدمةتأتيهمأنقبلمن،بشريتهم

بعدتسموثم-قوةومواقعضعفونقاطوخواصغرائزمنيلازمهامابكل

.الناسكلتشريةمستوىفوقكعيدةآناقألكز

فيؤتفمثئونتمالططليأكلونإئفئمإلأالمرشتلينينتنلكآزستلتاؤقاة

.(02:الفرتان)،قلأسئو،ا

كانؤقا،ؤدزئةأزو،جالفئمؤتجغلتإتئيكئنزسئلأأزستلتاؤلقذة

.38(:الرعد11يمتابئأتجليكل،القيمادطيإةإلأبآيةيأتىأنيرسئول

مملأ

بنيولأنبياء-العامةصورتهفىالأنبياءلموضرعقدمناأنولعد..هذا

بعضعلىخاطفةنظرةإلقاءالآننستطيعفإننا-الخصوصوجهعلىإسرائيل

ه،-52ص-السابقالمرجع(1)
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وعلىاللهعلىا!نبياءأكرممنكوكبةأنباءمنالمقدسةالكتببهئخبرناما

الذاتية،السيرةأوالتاريخنظروجهةمنبهنقوملاهذاعملناوفى.النا!

منالمحدودالحيزهذافلا،والزمانالمكانحيثمنالطاقةفوقشىءفذالا

،الكتابهذالإخراجاغتنمتالتىالقصيرةالزمنيةالفترةتلكولا،الصفحات

باللهالمؤمنونعليهايتفقبديهيةنذكرأنالآنويعنينا.ذلكمنبمشءتسمح

أهلأاللهجعلهم،البشرمنغليافثلهمورسلهاللهءأنبياأنهى،ورسالاته

.ءوالصفاالهسنفىغايةداثمأأمامناصررهمتكونأنوجبثئمرمن،للاقتداء

كان،المثالبمنشىءبقصهمالتصقأوسلوكهبمحولشبهوأيقيتحدثفإذا

حقيقةبذلكونستبين،الظيبمنالخبيثئميزحتىوذاكهذاتمحيصاللازممن

لمرسلين.واءالأنبيا

""ن!
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لثفىالفصلا

لأوذاقزلباتجإءأ

.5!ح

إبراهيم..

97(:الصافات)(الغالمينئوءيىغلىستلأئم،

83(:الصافات)(هيتمقيئرمشيتعتإينؤإيئ)
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نوسن

اللهبأمرفأنقذهاالحياةبذورفلكهذىحملالذى،الثانىالبشريةأبوهو

القديم:العهدتتصدرالتىالخمسةموسىأسفار-التوراةوتقول.الطوفانمن

كنعانأبوهووحام.ويافثا"وحامأسامأالفلكمنخرجواالذيننوجبنوكان"

.الأرضكلتشعبتهؤلاءومن...

وتعرىفسكرالخمومنوشرب،كرمأوغرسفلاحأيكوننوجوابتدأ

خارجأ.أخويهوأخبرأكيهغورةكنعانأيوحامذأكصر،ضباذهداخل

عورةوستراءالوراإلىومشياأكتافهماعلىووضعاهالرداءويافثمسافأخذ

مننوحاستيقظفلما.أبيهماعورةيبصرافلمءالوراإلىووجهاهماأبيهما

عبد.كنعانملعون:فقال،الصغيراثنهيهفعلماغلتم،خمره

لهم.عبدا"كنعانوليكن،سامإلهالربمبازك:وقال.لإخوتهيكونالعبيد

."دهعبدأكنعانوديكن،ساممساكنفىفيسكنديافثاللهليفتح

27(-9:18)تكوين

جمرقا"باعتبارها"السامية"بئعرفلمابذرةأولهذهأنالواضحمن

كانوإذا."واحدأبءأبنا"إخوةكانواولو،البشربقيةعنيتعالىجنسيأ

جمرقيأ،مدلولأيعنىلاالساميةعنالحديثبأنتامإدراكعلىاليومعلماء

منطقةفئعاشتالتىالشعوبأنبمعنىئغويأمفهومأيعطىأنيمكنوإنما

اللظتبمجموعةوئعرف،قربىأواصربينهادغاتتكدمتا!وسطالشرق

هى:أسرعدةإلىتنقسموهذه.السامية

وأسرة،الكنعانيةالدناتوأسرة،والاشوريةوالبابديةالاكاديةاللظتأسرة

الحبشية.اللظتوأسرة،العربيةاللظت

إلىئسبتصرفبسببكنعانأصابالذىالفادجالظلمعنيلحتسأولوثمة

اللعنةئويىثهخطيةكلمنتمامأبرىءكنعانأنالواضحمنإذ،حامأبيه

(ءوالأنهباالنبؤ-3)
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منهناككاناiو!.والتقريعكاللومبمراحلمنهماأقلهوماحتىأووالعبودية

.حاموأبيهكنعانغيرآخرشخصشكبلافهوئدان

للمبشرينإلهاممصدرالمقدسالكتابقصصيكونأنحقأالمحزنومن

(1)"لايف"مجلةأصدرتفلقد.بهيحتجونقوياوسندا"العنصريةبالتفرقة

فيه:ءجا،المقدسالكتابعنخاصأعددأ

سيفرفىجاءماعلىتعتمدإنريقياجنوبحكومةتزاللا"

عبديأنه(كنعانوهو)حامأيناءأحديصفايذى-التكوين

.)2("لالهموإةالسودعلىسبطرتهالتبرير-العبيد

نأحدثأنهعنتزددماللهأمامنوحقصةأنالتوراةلناوتذكر..هذا

هوإنماقلبهأفكارتصوركلوأنالأرضفىكثرقدالإنسانشرأنالرب"رأى

.يومكلشرير

فقال،قلبهفىوتأسفالأرضفىالإنسانعملأنهالربفحزن

ودباباتبهائممعالإنسان.خلقتهالذىالإنسانالأرضوجهعنأمحو:الرب

عينىفىنعمةفوجدنوحوأما.عملتهمأنىحزتثلأنى،ءالسماوطيور

امتلأتالأرضلأنأمامىأتتقدبشركلنهاية:دنوجاللهفقال...الرب

.14(-6:5تكوين)-"فلكألنفسكاصنع.مهلكهمأنافهامنهمظلمأ

:لأ

إليه.ئوخىنبيأكاننوحأأنئغفمناالكريمالقرآنلكن

.!تغد؟منئويمؤالئبيئنإلىأؤخيناكقاإليكأؤخيتاإئا)

It'0:ءالنسا)

)1(.659191,LIFE, April

يلى:كماالهامةالفقرةلهذهالإنجليزىالنصنقرأ(2)

-Thegovernment of South Africa, still relies on Genesis( Which dese>>
ribes a son of Ham as << a slave of slaves >> to justify its subordination 1o

**Negroes
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الآخر:اليومأهوالمنوئخذر،التوحيدإلىيدعورسولأنوحوكان

إلهفنلكئمقااللةاغئذواهق!م!ياققاكق!م!إلىئوحأأزستلتالقذ!

إئا!قوم!سصنالمصلأقاك*يزم!غطيمصبئغذتمغليكئمأخا!إثى،غيرة

قنزسوكؤليهثىضتلآلةيىليممنق!م!ياقاك*ضتلآ-لةفبينصفيلتراك

ت!قااللهجمنؤأغلئملكئمؤأئصتغزئىيىستالاتأتفغكئم*الغالمينزبئ

.('1Y-95:الأعراف)!ءتغلفون

علىتعينوديبلوماسيةلباقةكلدعوتهفىاستخدمكيسا"فطنا"نوحوكان

فىخطتهيبينمنهتقريروفى.المتحجرةوالقلوبالجامدةالطبائعذوىترويض

الحق:قولنقرأالدعوةمراحلمختلف

إلأ!غائىفئميز!ه!لئم*ؤتقاراشلينقومىد-غ!ثإثىرلثقاك)

آذايهئمفىأصتابغفئمتجغفواهلهئملتنئفرءدغرهئفئمكلقاؤإصثى*فر،را:

دغرهئفئمإئىصثئم*اسئتكبارا"ؤالصمئتكصبرواهؤأصترواهثياتفئمؤاسئتمئمثتزاه

51اسئتئمرومصفلث*!إسئرارا"لهئمؤأسئرزثلهئمأيئلئمثإثىثئم*جهصارا"

بأف!الؤئمددكئم*فذر،را"غلئكئمءالممئقائرسيل!*غفارأكانإئةزئكئم

للهصترخونلا!لكئممصا*أئهصارا"لكؤيحهغرهتجئاتلكئمؤيخغرهؤتنين

ستمصواتستئغاللةخلقكيمسصترؤاهألئم*أط!ارا-خلقكئمؤقذ*ؤقآراش

أئبتكئمؤاللة*سراجةالمثئضمنؤتجغلئوراصفيهنالققرؤتجغل*طباقاص

لكئمتجغرصو،للة*إحهراتجاصؤئحهرخكئميخالائعيدكئمئئم*تتاتا!ا،رفيمصن

.2(0-5:نوح)!!فجاجآجمئقا!شئئلأئتممئلك!اه*يم!تاطا"الأزضن

كافيا"سببا"تعتبرنوحلدعوةالمستضغفيناستجابةأنالقومجمليةرأىوقد

عنها:لصدهم

تراكؤقامثلتاتمثترا"إلاتر،كقاق!مهمنكقرواهافيينالقلأققإك)

قضئلمنغقئنالكئمترىؤقاالرأ3يتآدئأزاذئتافئما!ذينإلاائتعك

(.7y:هود)!كانجبينتصمئكئمتره
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ومرتزقةكهنةلهوكانتنوجعهدفىسائدأالآلهةوتعددالشرككانلقد

إئفئمزبئئوجول):دعوتهعنالناسيصرفونهؤلاءفقام،ودجالون

قكرا"ؤقكروا.*خممتارا"إلاؤؤلذةقالةتزد.ة!ف!قنئتغوا.ومغصتؤنى

يغوثؤلآعا"سئومؤلآؤد،"تذزنؤلآآلقتكنمتذزنلاؤقالواهكئارا"-*

.(23-2آ:نوج).!ؤتممئرا"ؤيغوق

لقومهيبقلم،الإقناعوسائلكلواسبنفدتغايتهانوجدعوةبلغتوحين

نرمكمندرمنلنئوءأئةإلىؤأوحى):عقابمنينتظرهمفيماخيار

بأغئنناالفلكومصئتع*تفغفونكائواهبقاتئتئمم!قلاآقنقذقنإلأ

.!فغرفونإئهئم،ظلفواهافيينيخىئخاطئيىؤلاؤؤخيتا

37(-36:هود)

نذير:يأتهالمنفسأيهلل!ألأ،خدقهفىاللهوعدليتفقهذاإن

غلئهئمتتلواهزسئولأأفهافييئغثخئىالفرىففيكزثككانؤقا)

(!.95:القصص)!ظايفونؤأفلقاإلاالفرىففييهىكئاؤقا،آتاتتا

كلهذلكحصيلةأنإلا،السنينمثاتآللهسبيلفىيجاهدنوجعاشتقد

.(04:هود)!قليلإلأقغةآقنرا!:المؤمنينمنضثيلأعددأكانت

،ءونعماكرامةمنعقيهأسبغماالجميلوصبرهالشاقبجهادهاستحقولقد

ؤتجئتاة*المجيئونقليغتمئوغبانادمؤلقد):فيهاللهيقولأنويكفى

فيغلئهؤتزكتا*الباقينهف!درئتةؤتجغلتا*الغظيمالكيربمنؤأفلة

المخسنتن*تخزىكذتكإنا*الغالمينئوءفى-غلىصستلائم*الآخيريق

ة81(-ص75:آلصافات)!ادومنينعتادتامنإئة

.3(:ءالإسرا)!تثتكورأغئدأكانإئة)

واسبة.دعوةذوورسولعظيمنبى:العظيمالقرآنفىنوجنرىهكدا

دونهمقنعلىعلاوةوالمرسلونالأنبياءبهيقتدىإمامأكانذلكأجلمن

والمرسلين:الأنبياءلخاتمشأنهمفىقيلالذينالعزمأولىأولوكان،الناسمن

.(35:ا!حقات)!الرسئلمنالغرم!أوثواهصتتركقاقاصئبر)

تت
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إبراهيم

،الطاهرةالإبراهيميةالنبوةسلسلةفىحلقةوأولالأنبياءأبوالكريمالنبىهو

التوحيدعقيدةفىأبنائهبينالمشتركالميراثيمثلوصارالعالمينفىذكرهطار

ومسلمين.ومسيحيينيهودمن

أبيهمنلهوإخوةمولدهعنالحديثعندالتوراةفىلإبراهيمذكرأولويأتى

عامأ.سبعونآنذاكوعمرهالكبرعلىإنجأبهمبدأالذىتارح

القديبمبالعراقأوربمدينةالأصلىموطنهمفىقبيلتهمعيعيشتارحكانلقد

عبرإليهافيرتحل(فلسطين)كنعانأرضإلىالذهابفجأةيقرربهوإذا-

الحدودقرببتركياحاليأتقعالتى-القوافلمدينة-بحرانمارا!طوي!طريق

.تارحيموتوهناك،السورية

ابنإبراموكان"كنعانأرضإلىبالذهابإلهيأأمرا"إبراهيمتلقىحرانوفى

أخيهابنولوطأام!%تهساراىإبرامفأخذ.حارانمنخرجلماسنةوسب!عينخمس

ليذهبوارحرجو!؟حارانفىامتلكاالتىوالنفوساقتنياالتىمقتنياتهماوكل

.(12:5تكوين)"كنعانأرضإلى

يبدأفلم،وجهادهالساكقةإيراهيمحياةعنالتوراةصمتتلقد

العمرمنوكلغشاخانكعدإلافجهاالأحداثمسرحعلىظهوره

عاها.وسبعينخمسة

،عودهاشتدمندإيراهعمسعرةعلعنايقصالكريمالقرآنجاءثم

.مهكرأيدأهالذىجهادهعلىويركز

السليمةفطرتهمعوتفاليدهاعفاندهاتتفقلموثنيةبينةفىإبراهيمنشأفلقد

الدينإلىاتلههداهأنوكان.والأرضالسمواتخلقفىيتفكربدأولذلك

مطلعنينتىيزاللاوهوالتوحيدإلىيالدعوةرسالتهفبدأ،الحق

الهق:يتوله!اوفى،شباول
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لأبييماقاكإذه*غالمينصب!وصدئاقبرصمنرشئصصةإئراهيتمتيتاآؤلقذ)

تقاغتااتاؤتجدناقائواه*غايهفونلقاأئئئما!يىييلالتقاقذ؟قاؤق!ميما

ضبصين*صصصلالفيتاؤكئمرصمئئئمأكتتئملقذقارص*غايدصين

السئسصواترصبئرئكئمتلقاك*اللأجمبيهآمنصأئتآئمبالخصطأجنطتاقائواه

لاكيدصرهؤتالله*المثئاهدينغندلكتمغلىؤأتاقطرفنالذىصؤالأرصز

لغلفئملفئمكبيرآإلأخدصامصأقخغلفئم*فذبرينئرصلصواهأنتعذأصئتاصصكئم

*ترجمصونإتئ!

قتىستمعهتاقائواه*الططلمينلمبنإئةبآلسصتامصدصاقغصصمصنقائواه

لغلمئئمالئامصيىأغئنصاىبهئواهقأقائواه*!إئراهيئمصلةئقاصمتذكرفئمص

*تشئهصئون

مصذ،صصبيرفئمقغلةتلقاك*إئراهيئميابآيمصتتاهصدصاقغلمتءأئتقائواه

أئئئمإنكئمققائواهأئفمميهئم%لققرتجعواه*يئطفصصمصصصائواهإنقاسئأئوفئم

*يئطفونق!لآءقاغيمتلقذزءوسيهئمغلىئيهممئوا.ثئم*الظالفون

!كئماصصميمصئرصدئم!*ؤلاشتينا"تئقفكئملاغااللهدونمصنأصصطئصئومصقاك

*تعهقلونأقلا،الصلصصذودطمنتغئصئونؤلصسصا

قاجملصين*كئئئمإصطآلصمصتكيمؤائصئرواهخرفوةقائواه

71كيدي!ؤأرادواه*إئراهيتمغلىؤستلاما77ترداكوفيتازيافلتا

فيمصاتاصصصدناالصتىالآرصصيىإلىؤئوطا7ؤتخيتاة*الأطهممترينقخغلتافئم

.(71-51:ا!نمطء)!لصالغالمين

العراقمنإيراهيمذهبأجلهمنالدطالرنعسىالسببصدانلقد

مطظأرضإلىوالقهرالوثنطنأرضمنالهجرةهو،فلسطينإلى

ونفسه.دينهعليه

.!الخيهيئمالغزيرف!إئة،رثىإفيفقاحرإثىؤقاكئوطلةقآمصن)

(26:العنكبوت)
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قدالربذاهولإبرامساراىقالت"بفلسطينإبراهيماستقرأنوبعد

المصريةهاجر..ساراىفأخذت..جاريتىعلىادخل،الولادةعنأمسكنى

له،زوجة..لإبراموأعطتهاكنعانأرضفىإبراملإقامةسنينعشربعدمن

ابنإبرامكان.إسماعيل..إبنا"لإبرامهاجرفولدت..فحبلتهاجرعلىفدخل

.(16تكوين)"إسماعيلهاجرولدتلمأسنةوثمانينست

صعب،إلفىلامتحانذلكبعدتعرضإبراهيمأنعلىالمقدسةالكتبوتتفق

له،تعرضلوحىاستجابةالكبرعلىبهرفيقالذىوحيدهابنهيذبحأنفيهقئم

ملاكفناداه"الصابرالوديدوابنةالفانىالشيخالوالدتداركتاللهرحمةلكن

..ءالسمامنالرب

خائفأنكعلمتالآنلأنى،شيعأبهتفعلولاالغلامإلىيدكتمدلا:فقال

.(12-22:11تكوين)"عنىوحيدكابنكتمسكفلمالله

إسماعيلهوالذبيحأنللشكمجالأيدع!بما)1(سابقموضعفىبئناولقد

الإسرائيلية.المصادربهتقولماعكسعلىإسحقوليس

ع،

..عاممائةعمرهقاربلما!برإهيماللهعهدكانثم

له:وقاللإبرامالربظهرسنةوتسعينتسعابنإبرامكانلما"إذ

وأكثركوبينكبينىعهدىفأجعل،كاملأوكنأمامىسر.القديراللهأنا

..جدأكثيراء

سمعقداللهلأنتخافى!:دهاوتالءالسمامنهأجراللهملاكنادى"

عظيمة.أمةسأجعلهلأنىبهيدكوشدىالغلاماحملىقومىالغلاملصوت

وأخذت..قوسرامىينمووكانالبريةفىوسكنفكبرالغلاممعاللهوكان

.(21-21:17تكوين)(مصرمنزوجةأمهله

.51-44ص-للمؤلف"والأباطبلالحقانقبينفلسطين"يهابراجع(1)
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حياةسنووهذه.قبائلهمحسبرئيسأعشرإثنا..إسماعيلبنوهمهؤلاء"

تومه.إلىوانضموماتروحهوأسلم،سنةوثلاثينوسبعمئةإسماعيل

."آشورنحوتجىءحينمامصرأمامالتىشورإلىحويلةمنوسكنوا

(18-25:16تكوين)

موطنهفىإسماعيلابنهعلىالتردددائمكانإبراهيمأنالتلمردريذكر

نطلقهابجفاءحماهاتابلتزوجةلهوكانتمرةزارهفقد.بالصحراءالبعيد

زوجتهكانتسنواتثلاثبعدأخرىمرةإبراهيمأبوهزارهولما.إسماعيل

)1(.بفلسطينوالدهلزيارةواصطحبهاإسماعيلبهاقممئر،أبيهمعكريمةالعانية

*

حينمبكرأبدأه،عظيمروحىنشاطالعربيةالجزيرةفىلإبراهيمكانلقد

والسكينة.الأمنمهبظوأنزلهما،هاجروأمهإسماعيلبابنهإليهاارتحل

تركهمثم.وديعةعندهتضيعلاقنواستودعهمبالخيرلأهلهاللهدعاهنالك

حين.إلىورحل

زز!ذيغئرديوبم7ذيشىمناسكئثإنىربنا!:إبراهيمءدعاوكان

تفوىالئاسمنأفئذةقاخغلالصئلآةلئقيفوا8زئتاالمخرمتيتكعئذ

.(37:إبراقيم)!يمثئكرونلغلهئمتالثقرتمقنززففئمومإلئهئم

تذكرهتزاللاخالدعملأبيهمعلهكانحتىإسماعيلساعداشتدإنوما

تئتأوكلإيئ)نعلمفنحن.القرونعشراتعبرالبشرمنالحاشدةالملايين

".(69:عمراناكل)(تدغالمينؤفذىئتازكأبيتكةللذىللئأسؤضيغ

،والخلطاءالأهلوبغىآلزمنلعادياتالعتيقالبيتهذاتعرضأنلبثماثم

كانتثم.وأضاليلإنكمنالإنسانيدصنعتهبماالمكانوتدنسءالبنانتصدع

وابنهإبراهيميدعدىوشعائربناةالبيتتجددحينبالإنسانيةاللهرحمة

الحق:يقولهذاونىإسماعيل

،7ص-السابقالمرجع(1)
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تئتىؤطفرشتئئا"يىئشنرلثلآ!نالتئتقكانهيتملإئرمتؤأتاؤإيخ.)

*الممئخودءتركعوملقائمينومئمينللط

كلمنيأتينضتامركلؤغلىيىتجالأيأئوكبالخبئالئأميفيؤآدن

ص:الحج)!غميصنقبئ

مئا،تقئلزئتاوإسئقاعيلالبيتمنجمذالقومهيئمإئرميرقغ)-وإذه

أفةدتئتناؤمن!لكفممئيقئنومخغلتازتنا*الغليئمالممئميغأئتإئك

زئتا*الرحيئمالئو!بئأثتإئك،غلئتاؤئمثقتاليتكتاؤأيىتاالكفممئيقة.

لحيهفةوماليهتابئؤئغقمفئمآياتكغلئهئميتلواهفئفئمزسئولأفيهئمئذثوم

الخيهيئم*الغزيرأئت،!إئكؤئزكيهثم

فىاصئطقئتاةؤلقذ،تف!متةستمةقنإلأإئرمهيتمفلةغنترغمثؤقن

قآكأشلئمزثةئةقاكإيخه*الصئالحينلمنالأخرةفىؤإءئة،إلذئيا

11-1!آ7:البقرةآ!الغالمينيربئأسئلمث w).

!لأ

والمسيحييناليهودمنباللهدلمنصمنينالروحىالأب،إبراهيمهوهذا

اللهأمامإبراهيموكملسلمكماونفسهدينهفىالسلامةيرجووكاهموالمسامين

يتفقهذاعلى،الحقالدينهوإبراهيمفدين.العالمينرب"القدير"

منذلكبعدفيههممارغمعليهيجتمعونجوهرأبهوكفىالعقائدهذهأصحاب

عجيب.خلات

..إبرهيمإلهأبيكإئهأناي!:لموسىوحىأولكانفلقد

يعقوبوإلهإسخقوإئهإبراهيمإنه،آبانصمإلهإسرائيللبنىننولهصنذا

.(3:6،51خروج)"إليكمأرسلنى

الحق:الدينذىإبراهيمعنلهمقولهكانواليهودالمسيحيينمحاورةونى

وإئهإسخقوإئهإبراهيمإئهأناالقائلاللهقبل!منلكمقيلماقرأتمأفماي!

.(33-22:31متى)"تعليمهمنبهتواالجمعسمعفلما..يعقوب

?i
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إبراهيم.أعمالتعملونلكنتمإبراهيمأولادكنتملو:يسوعلهمقال"و

منسمعهالذىبالحقكلمكمقدإنسانوأناتقتلونىأنتطلبونالآنولكنكم

هوأبمنأنتم..أبيكمأعمالتعملونأنتم.إبراهيميعملهلمهذا.الله

."البدءمنللناسقئالأكانذاك.تعملواأنتريدونأبيكموشهوات،إبليس

(44-8:93يوحنا)

جاء،إبراهيمدينحقيقةونستقستقلوبعلىالأمدطالأنبعد،وأخيرا"

إبراهيم:دينبالحقفيقيم،بصيرةعلىاللهإلىويدعوءالبناليجددمحمد

إئراهيتمفلةقيما"فم!ئتقيهددينا"صيراطإلىزثىفيقدبمإئنىفل)

!.(161:ا!نعام)!الممثئريهينمنؤقا!كان،خنييفاص

منكانؤقا،خنيفاصإثراهيتمملةائيغأنيإلثكأؤخيتاثئم!

صص.(123:النحل)!ادئريهين

،51آقئوؤا!ذينالنبىؤقذاائتغوةللذينهيتمبإئرمالئاساو"لى)!إ!

.(68:عمرانآل)ص!!المؤمنينؤلىؤاللة

،""
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لثلثأالفصلا

شلإسئراقيئلفيىءأ

الكليم.00سى.م.

لعجيب.ا..سلياإ.

لمسيح.ا00عيسى.

لهموطهر..عالجبلإلىبهموصعدويوحناويعقوببطرسيسوعأحد"

.(،-9:2مرتسإنجيل)"يسوعمعيتكلمانوكانا.موسىمعإيليا

ظلأ

..."المرضىبل،طبيبإلىالأصحابيحتاجلا"

(9:13متىإنجيل)

...كثيرون(أنبياء)أطباءءهمجا،ذلكأجلمن

ائنعيممتىؤآتئتابالرسئلإتغدهمنؤقفيتااليهتابئفوستىآتئتاؤ"لقذ)

تفؤىلآبقا!زسئولبهئمأقكلقآ!خا،الفذسبروجؤأئدناةالتئتات!ا!حىتغ

.(87:البقرةسورة)!كهـ؟ص..اسئتكترئئمأئفممئكنم

*
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موسمس

العهدأسفارتقولهبمارسالتهحتىمولدهمنذموسىقصةتلخيصيمكن

الجديد:

الأقوالنىمكتدرأوكان،المصرلينحكمةثكلموسىتهلب"

..والأعمال

..ابنينولدحيثمديانأرضفىغريبأوصار

فلما.عليقةنارلهصي،سعناءببليريةفىالربملاكلهوطهر

صوتإليهصارليتطلعيتقدمهووذيما.المنظرمنتعجبذلكموسىرأى

أرسلكالآنفهلم..يعقوبوإلهإسخقوإلهإبراهيمإذ،آبائكإلهأنا:الرب

.(34-7:23الرسلأعمال)"مصرإلى

أئه:منهالنعلمالتوراةإلىالآننعودثم

كلماحينسنةوثمائينثلاثةابنوهارونسنةثمانينابنموسىكان"

.(17:7خروج)ثهفرعون

وأراه،ويفعلكقولمماالكثيراللهعلمهأنكعد،لموسىوحىأولوفى

أيهااستمع:للرل!موسىلال"أنذلكعاتبةكان،وأعاجيبآيات

حينمنو!امسمنأولو!أمسمنذكلامصاحبانالست،السعد

.اللسانثقيلأنابلعبدككلمت

أعمى.أوأصمأوأخرسيصنعقنأو،فماللإنسانصنعقن:الربلهنقال

به.تتكلمماواعلمكفمكمعأكونوأنااذهبذالا!؟الربأناهوأما

ترسل.قنكيدأرسل.السيدأيهااستمع:فقال

أنا.أخأكاللاوىهارونأليس:وتال،موسىعلىالربغضبفحمى

الكلماتوتضعفتكلمه..لاستقبالكخارجهوهاوأيضأيتكلمهوأنهأعلم

.،تص!نعانماذاواعلمكمافمهومعفمكمعأكونوأنا،فمهفى

(57ء1-4:01خروج)
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تلكمملفىئغرضهأنيمكنغليظقولكلعنموسىيبرىءالقرآنلكن

لموسىالأولالوحىحديثأنويبئن،اللهغضبمندشىءالخالداتالساعات

والإدراكوالخشوعالتهذيبمنموسىفيهأظهر،اللهمنودطفأرحمةكدهكان

.عمرهمنالئمانينفىلشيخالنبؤةووقاريتفقما

ؤاخلل*أفيىلىؤيممثر*صتذيىىلىتماشئرزبأ):موسىقاللقد

قارون*أفيىقنؤزيرألىخغلوم*قولىيفقفواه*لممتافيقنغفذة

*كثيرا"ئهـمتثخلقكى*أفيىفيؤأش!ريهة*أزيىىبهاشئذده*أيخى

*تصييرأيتاكئتة!إئذكثيرالمؤتذكرذ

.(36-25:طه)!صىفول!تاسئؤ4لكأوتيتفذقاك

علىيعينهخيرمنالخالدالمشهدهذافىيمالمبهماأنواعيأموسىكانلقد

نأحريأوكان.الاكرمينأكرممنيطلبلأنه،ينالهوأنبدلارسالتهتبليغ

ده:قالإذالنهائىبالنصراللهيهتعها،فدقد،وزيادةطلبهإدىيجاب

إلئكقا،تصيلونقلاسئلطانا2لكقاؤتخغلخيكبةغفئذذستتشئذ)

.(35:القصص).(الئونالغاائتغكماؤقنأئئقايآتاتتا

كلأ!لأ

منإسرائيلببنىيخرجأنموسىاستطاعوأزماتومحنجهيدجهدكوبعد

فلسطين.أرضقاصدا"ءسيناعبرويقودهممصر

نأ(الإسرائيلى)الشعبرأىولما".التوراةموسىتلقىءسيناوفى

له:وقالواهارونعلىالشعباجتمعالجبلمنالنزولفىأبطأموسى

منأصعدناالذىالرجلموسىهذالأنأهامناتسيرآلهةلنااصنعقم

أصابه.ماذانعلملامصرأرضن
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ذسائكمآذانفىالمىالذهبأقراطانزعوا:هارونلهمفقال

فىالتىالذهبأقراطالشعبكلفنزع.لهاوآتونىوثناتكموثنيكم

.هارونإلىبهاوأتواآذانهم

مسبركا".عجلأرصنعهيالإزمعلرصؤرهأيديهممنذلكفأخذ

نطرفلما.مصرأرضمنأصعدتكالتىإسرائيلياآلهتكهذه:فقالوا

.للربعيدغدأ:وتالهارونونادى،أماههمذكحاثنىهارون

لاركلالشعبوجلس.سلامةذبائحوتذموامحرتاتوأصعدواالغدفىفبكروا

للعب.قاموائموالشرب

أرضمنأصعدتهالذىشمعبكفسدتدلأنهانزلاذهب:لموسىالربفقال

..مصر

له.وسجدوامسبوكا"عجلألهمصنعوا

فالآن.الرقبةصلبشعبهووإذاالشعبهذارأيت:لموسىالربوتال

فندم..إلههالربأمامموسىفتضرع..وأفنيهمعليهمغضبىليحمىاتركنى

كشعبه.يفعلهإنهتالاللىىالشرعنالرب

بالناروأحرقهصنعواالذىالعجلأخذثم..الجبلمنونزلموسىفانصرف

إسرائيل.بنىرسقىءالماوجهعلىهوذر!ناعمأصارحتىوطحنه

خطيةعليهجلبتحتىالشعبهذابكصنعماذا:لهارونموسىوقال

عظيمة؟

شر.فىأنهالشعبتعرتأنت.سيدىغضبيحملا:هارونفقال

ذهبلهقن:لهمفقلت..أهامناتسبرآلهةلنااصنعلىفقالوا

.،العجلهذافخرجالنارفىفطرحتهويعطنىذلينزعه

25(-32:1خروج)

كفرهالإسرائيلىالشعبشاركأئههارونعلىالتورا-سجلتلقد

لهنبنىلهكاهنانفسهونصبعبدوهال!ىالعجلثبدهصنبمإذ

.ععدأالغدنىلهوجعلمذيحا

!..كذلكالنبىهارونبكونأناللهومعاذ
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لاالدىالشنيعالخرمهدامنهارونكبراءةالقرآنتكفلفلقد

غيرآخرشخصهوإنماالعجلصنعالذىأنفقرر،عئهالاعتداريمكن

فىوذلك-بهاوتنديدهالخبيثةالفكرةلتلكهارونرفضسجلكما،هارون

الحق:قول

زئكبمتيدكئمألئمقوع!ياقاك،أليمفأغفئتانقؤمإإلىفؤسىقرتجغ)

فنغفتمنغلئكئميجلأنتئمأزدأئمالغفذغليكئمأقطاك،خستنأؤغد%

*فؤعدىقةخلفئئمزتكئم

القؤع!فييتةفنأؤز،را"خفلتاؤليهئايقليهتاقؤعذكأحئلفتآقاقائواه

خو،زثةتجممتدا"جمخلألفئمقةخرخ*الممئاميرفيأ!قىقكذلكققذفتاقا

قيرلأإلئهئميرخغألأيرؤنأقلآ*قتسىفوستر!ؤإنةإلفكئمقأيمققائواه

إتقاقؤع!ياقئلمينقازونلهئمقاكؤلقذ*تفعا"ؤلاضترأ"لهئميميأؤلا

*أفرىؤأطيغواهقاتبغوفيالرخمنزئكئموإفي،يهفتئئئم

.(فوشىإليتايرخغخئىغايهفينغلئإئبرخلنقائواه

19-86:طه)

ول،االلهإيمانهماعدموهارونموسىإدىالتوراةوتنسب

اوضعليهماحرمتأنثمنهاكانالتىالخيانةعليهماوتسجل

:الربلسانعلىيقولموسىتلقاهوحىآخركانفلقد.نلسطد

التىكنعانأرضإلىوانظرأريحاقبالةالذى..عباريمجبلإلىاصعد)

كماقومكإلىوانضمإليهتصعدالذىالجبلفىومتإسرائيللبنىأعطيهاأنا

وسطنىفنتماشلأنكما،قومهإلىوضمهودجبلفىأخوكهارونمات

وسطفىتقدسانىلمإذصينبربةفىقادشمريبةماءعندإسرائطثنى

."هناكإلىتدخللاولكنكتبالتهامنالأرضتنظرفإنك،إسرائيلبنى

25-32:94تثنية)

LA
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وسخطالربعلىتذمرالإسرائيلىالشعبأنصينبريةفىحدثماكانلقد

ولاذلكفىدخلوهارونلموسىيكنولممصرأرضمنإخراجهعمليةعلى

:التوراةتقولهذاوفىيكونأنيمكن

ماءيكنولم..صينبريةإلىكلهاالجماعةإسرائيلبنوأتى"

موسىالشعبوخاصم.وهارونموسىعلىناجتمعوا،للجماعة

تائلين:وكلموه

البريةهذهإلىالرببجماعةأتيتمااذالم.الربأماإخوتناءفنافنيناليتنا

فيهولاورمانوكرموتينزرعمكانهوليس؟ومواشينانحنفيهانموتلكى

.للشربءما

عاىرسقطاالاجتماعخيمةبابإلىالجماعةأماممنوهارونموسىفأتى

وجهيهما.

واجمعالعصاخذ:قائلأموسىالربوكلم.الربمجدلهماءىفترا

ءها.ماتعطىأنأعينهمأمامالصخرةوكطلاأخوكوهارونأنتالجماعة

الجمهوروهارونموسىوجمعأمرهكماالربأماممنالعصاموسىفأخذ

؟ءمالكمنخرجالصخرةهذهأمن،المردةأيهااسمعوا:لهمفقالالصخرةأما

الجماعةفشربت،غزيرءمافخرجمرتينبعصاهالصخرةوضربيدهموسىورفع

شيها.وموا

حتىستؤمنالمأنكماأجلمن:وهارونلموسىالربفقال

إلىالجماعةهذهئدخلانلالذلكإسرائيلكنىأعينأمامتندسانى

الربإسرائيلبنوخاصمحيثمريبةماءهذاإياها.أعطيتهمالتىالأرض

فيهم.فتقدس

مومهإلىهارونيضم:قائلأ..هورجبلفىوهارونموسىالربوكلم

مولىعصيتملأنكمإسرائيللبنىأعطيثالتىالأرضيدخلل!لأنه

..مريبةماءعند

.(02:العدد)"الجبلرأسعلىهناكهارونفمات

طم

(والأنبياءالنبوة-4)
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ألحقهأذىمنيمسهماماكلمنوهارونموسىيبرىءالقرآنلكن

دخولعنإسرائيلبنوتخاذلفحينالإسرائيليينمنالأسفاركتبةثهما

بنفسهيتقدم-القرآنفىالمشرقةكصورته-مقدامأموسىكانفلسطينأرض

:القرآنيقولهذاوفى.أخيهنفسكذلكويضمن

51يخرخوحصئىئذخلهصالنؤإئاتجئارينق!ماصفيهاإنفوستىياقائواه)

*د،يخلونهصإئامئهصاتخرخواههصإنمئقا

البابئغليهئمادهخئواهغلئهقااللةأئغتمتجافوناصئذينمنرخلآنقاك

فؤمنين*كئئئمإءنقتوكل!اهاللهؤغلى،غايئونقإئكئمصدخلئفوةقإدا

أئتقاذهقمث،فستاد،فواهفاأقيا!ئذخلهالنإئافوستىياقائواه

ؤأخى،نفسىإلأأفيألاإثىزبئقاك*قايمذونقهتاإئاققاتلآؤزثك

أربيينغليهئمفخرقةقإئقاقاك*القاسيقينالقؤم!ؤتينتئتت!اقافرق

.(القاسيقينالق!م!غلىتأشقلأ،الأرفيفييتيفون،ستتة

(26-22:المائدة)

ذيه:الحقيقولأنويكفىالقرآنذىموسىسيرةعطرتلقد

*ئبئا"زسئولأوصدانفخلصاصكانإءئة،فوستىالكتابفيؤاذهدر)

زحقتتامنلةؤؤقئتا*تجثأؤقرئناةالأئقنآلال!رتجانبمنؤتادئتاة

ء.(53-51:مريم)!تبئا7ءقارونأخاة

ا!دصردبمنؤق!قفسصاؤتخئتافقا*ؤقازونفوستىغلىقتئاؤلصه)

اليهتابئؤآتيتافقآ*الغالبينفئمقكائواؤتصثرتافثم*الغظيم

الآخرين*فيغلئهقاؤترصهتا*الصئر،كاالمسئتقيتمؤقذئتافتا*المم!ئتيين

منإئهتقآ*المدسنينتخزىستللقإئا*ؤقارونفوستى!غلىستلآئم

ص!.(122!-أ14:الصافات).!المؤميينجمتادتا
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إلياس

عنالباحثونسيرتهفىيجد،العجائبأبووالنبىالعزائمذوإيلياهو

والمثير.الكثيرالشىءوالخوارقالمعجزات

أشعر،رجل"أنههيئتهوكانتنفسهعلىشديدا"هذاإلياسينكانلقد

البرارىيسكن(8:أالثانىالملوك)"حقويهعلىجلدمنبمنطقةمتنطق

ورعأ.تقيأزاهدا"ويعيش،الجبالإلىويلجأ

فىابتلىفقد،اللهءأعداعاىشديدأالحقفىقويا"هذاالتشبىإياياوكان

فىالسر"عملالذىآخابهوذلك،طاغيةلزوجةيخضعجباربملكزمنه

الصيدونيينملكابنةإيزابلاتخذحتى..قبلهالذينجميعمنأكثرالربعينى

إلهالربلإغاطةالعملفىآخابوزاد..لهوسجدالبعلوعبدوسارامرأة

."قبلهكانواالذينإسرائيلملوكجميعمنأكثرإسرائيل

(33-16:03الأولالملوك)

تن

يحدوث-يموتلاالذىالحىالإذياسميتنبأإيلياكانلقد

تماما:نبؤتهفتتحققوالجفاتالقحظ

لاأنه،أمامهوقفتالذىإسرائيلإلةالربهوحى:لآخاب..إيلياقال"

..تولىعندإلا،السنينهذهفىمطرولاطليكون

.(الأرضفىمطريكنلملأنهيبسالنهرأنالزمانمنمدةبعدوكان

(7-أ:17الأولالملوك)

ثائهمارنبؤتهفتحققتالجفاتسنواتثانقضاءوتنبأإيلياعادثم

:الأمطار

قائلأ:،الثالثةالسنةفى،إيلياإلىالربكلامكانكثيرةأياموبعد"

،لآخابءىليتراإيليافذهب.الأرضوجهعلىمطرأفأعطىلآخابءوترااذهب
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لأنهواشربكلاصعد:لآخابإيلياوقال..السامرةفىشديدا"الجوعوكان

وجعلالأرضإلىوخرالكرملرأسإلىفصعدإيلياوأما..مطردوىحس

:وقالوتطلعفصعد.البحرنحوتطلعاصعد:لغلامهوقال،ركبتيهبدوجهه

..مراتسبعارجع:فقال،شىءليس

."عظيممطروكانوالريحالغيممناسودتءالسماأنهناإلىهنامنوكان

(18:الأولالملوك)

البعلأنبياءإيليا!دىوآخابإيليايينعاصفةمواجهةونى

أولنكمويتقدم،إلههالربإلىكقردانهويتقدمأنالكذايين

يرسلأنالحقالإلهعلامةوتكونإلههمالبعلإلىثتريانالكذايون

ياسمه:دعىالذىالقركانلتأكلالسماءهننارأ

لم:فقال؟إسرائيلمكدرهوأنتأ:آخابلهقالإيلياآخابرأىلما"

..البعليمءوراوبسيركالربوصايابترككمأبيكوبيتأنتبلإسرائيلأكدر

البعلوأنبياءالكرملجبلإلىإسرائيلكلإلىواجمعارسلفالآن

مائدةعلىيأكلونالذينالمئةأويعالسوارىوأنبياءوالخمسينالمئةأويع

إيزابل.

جبلإلى(الكذأبد)الأنبياءوجمعإسرائيلبنىجيمإلىآخابفأرسل

..الكرمل

نإ.الفرقتينبينتعرجونمتىحتى:وقالالشعبجميعإلىإيليافتقدم

أنا:للشعبإيلياقالثم..فاتبعوهالبعلكانوإن،فاتبعوهاللههوالربكان

ثورينفليعطونا،رجلأوخمسونمئةأريعالبعلوأنبياءوحدىللربنبيأبقيت

آلهتكمباسمتدعونثم..الآخرالثورأقرتيوأنا..ثورا"لأنفسهمفيختاروا

الشعبجميعفأجاب،اللهفهوبناريجيبالذىوالإله.الربباسمأدعووأنا

..حسنالكلام:وقالوا

..مجيبولاصوتيكنفلم..البعلباسمودعواوقربوه..الثورفأخذوا

..الحطبعلىووضعهالثوروقطع..إلىتقدموا:الشعبلجميعإيلياوقال

إيراهيمإلهالرربابها:وقالتقدمالنبىإيلياأنالتقدمةإصعادعندوكان
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أناوأنىإسرانيلفىالذهأنتأنكاليومليعلم،وإسرانيلوإسحق

..الأمورهذهكلفعلتقدويأمركعبدك

..يارباستجبنى

..المحرتةوأكلتالربنارفسقطت

الله،هوالرب:وقالواوجوههمعلىسقطواذلكالشعبجميعوأىفلما

..اللههوالرب

فأمسكوهم،.وجلمنهميفلتولاالبعلأنبياءامسكوا:إيليالهمفقال

(18الأولالملوك)"هناكوذبحهمقيشوننهرإلىإيليابهمفنزل

يدعلىآياتمنيجرىماأنومعجزاتهإيلياقصةفىالواضحةالعبرةإن

كائنأإنسان!ىعذوهناكوليس،اللهبامريتمإنما،عجبأكانودونبىكل

.وضياعالحقيقةعنئغدفذاكمعجزاتهبسببنبىفىيتيهأنكانقن

ظلأ

إدىالذهيهعهدفقدعجيبأإيلياإدىالطعامتدكيرأمروكان

كنىمنارملةامراةأو5الطيومنكالفركانضعيفةمخلوتات

:إلباسيركةثهاحلتالإنسان

...كريثنهرعندواختبىء..هنامنانطلق:قائلألهالربكلاموكان"

تعولك.أنالغريانأمرثوقدالنهرمنفتشرب

صباحأولحمبخبزإليهتاتىالغربانوكانت..الربكلامحسبوعملفانطلق

.ةمساولحموبخبز

أمرتقدذاهوهناكوأقمصرفةإلىاذهبقم:قائلأالربكلاملهوكان

هناكأرملةبامرأةوإذا..صرفةإلىوذهبفقامتعولكأنأرملةامرأةهناك

عندى:ففالت.يدكفىخبزكسرةلىهاتى:وقال..فناداهاعيدانأتقشر

..تخافىلا:إيليالهافقال.الكوزفىالزيتمنوقليلالكواوفىكفءمل
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ينقصلاالزبلتوكوزيفرغلاالدقيقكوارأن:إسرائيلإلهالربقالهكذالأنه

.الأرضوجهعلىمطرا"الربيعطىفيهالذىاليومإلى

لمالدقيقكوار،أياما"وبيتهاهىوأكلتإيلياقولحسبوفعلتفذهيت

."إيليايدعنبهتكلمالذىالربقولحسبينقصلمالزيتوكوزيفرخ

(17الأولالملوك)

!ب!

مرضااكنهامرضأنالأرملةتلكعندإيلياإتامةأثناءوحدث

وقد،الميتذدكئحيىأناللهإدىإيلبافتضرع،عليهقضى

:دعاءهائلهاستجاب

علىوأضجعه..حضنهامنوأخذهابنكأعطينى:(إيليا)لهاقال"

التىالأرملةإلىأيضأأ،إلهىالربأيها:وقالالربإلىوصرخاسريره

وصرخمراتثلاثالولدعلىفتمدد..ابنهابإماتتكأسأتقدعندهانازلأنا

جوفه.إلىالولدهذانفسلترجعإلهىيارب:وقالالربإلى

.نعاشجوفهإلىالولدنفسفرجعتإيليالصوتالربفسمع

حى.ابنكانظرى:إيلياوقالأمهإلىودفعه..الولديلياإفأخذ

كلاموأناللهرجلأنكعلمثالوقتهذا:لإيلباالمرأةفتالت

.(24-17:91الأولالملوك)،حقنمكنىالرب

إيمانصدقعلىعاقلكلبهيشهدماوهوالمرأةبهسهدتماهوالحقإن

منإيلياصنعهمابعقلهايذهبولمالموقفروعةتأخذهالمالتىالمرأةهذه

لإيليا:المرأةتقلولم.ثكلهاوأأحزنهاموتبعدلابنهاإيحاء

المميت،المحيىالإلهبهاختصمافعلتلأنكإلهيأجانبا"فيكأنعلمث

فمكفىالربكلاموأناللهرجلأنكعلصث:الراسخينبإيمانلهقالتولكنها

الله.بأمرإلاذلكيكونفلنأقتأوأحييمتإنثئمومن

نم

5 f

http://kotob.has.it



علىالموتيذقولمالسماءإلىزفيئنإئهإيلياحباةانتهتوحين

:رضلأا

منك.أوخذأنقبللكأفعلماذااطلب:(تلميذه)لإليشعإيلياقال"

...علىروحكمنثنينانصيبليكن:إليشعفقال

نارمنوخيلنارمنبمركبةإةاويتكلمانيسمرانهماوفبما

.السماءإلىالعاصفةنىإثليانصعدثعنهماففصلت

يرهولم،وفرسانهاإسرانيلمركبةيا،أبىيا:يصرخوهويرىإليشع:كان

بعد..

فعبروهنانهناإلىفانطلق..ءالمأفضربعنهسق!الذىإيلياءردافأخذ

إليشع.

ءوافجاإليشععلىإيلياروحاستقرتقد:قالوا..الأنبياءبنورآهولما

.(15-2:9الثانىالملوك)"الأرضإلىلهوسجدواللقائه

الرداءذو-القديمالعهدأسفارفىئرىكما-العجيبإيلياهوهذا

.العابرونفعبرءالمافلقحينموسىعصاشابهالذىالعجيب

نلأ:ن!

عظيم،كنبىيهيليقبمايحطىإيليالمحدالجديدالعهدأسفارونى

.الأرضعلىحباثهانقضاءامدنشاطلهكاننقد

المسيح:إلىالقوليلقىسمعوهوهؤلاءاوتلاميذهللمسبعإيلياظهرإذ

منفردبنعالجبلإلىبهموصعدويوحناوشقوببطرسيسوعأخذ"

..وحدهم

.بسوعمعيتكلمانوكانا،موسىمعإيليالهموظهر
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ولموسىواحدةلك،مظالثلاثفلنصنع...:ليسوعيقولبطرسفجعل

فنظروا..مرتعبينكانواإذبهيتكلممايعلميكنلملأنه،واحدةولإيلياواحدة

.A(-9:2مرقس)"معهموحدهيسوعغيرأحدا"يرواولمبغتةحولهم

المسيحمجىءقبلإيلياعودةيتوقعالإسرائيلىوالشعبالكهنةكانولاتد

بالمسيح:الإيمانفىترددواولذلكوالأنبياءالكتبنبوءاتمنذلكفهمواكما

."أولأيأتىأنينبغىإيلياإنالكتبةيقولفلماذا:قائلينتلاميذهسأله"

(17:01)متى

ن!

ورسده:اللهءأنبياككلتكريمموضعإيديانجدالكريمالقرآنوفى

تغلأتذغونأ*تئفونألايق!مهقاكإيخه*المرستيينلمنإ!ياشؤإن)

قكذلوة*الأؤلينابائكئمؤزدبزئكئماللة*الخالقينأخستنؤتذرون

المخلصيين*الليماجمتادإ!*لفخفترونقإئفئم

ياسين*إكغلىستلآئم*الآيخرينفيغلي!ؤتركآ

.!اتؤميينجمبادتامنإئة*المذمينيننخزىكذيلقإئا

(321-231:الصافات)

تمضىوالذى،المقدسةالكتبكلفىسيرتهطابتالذىالأولإيلياهوهذا

سيرتهلنايعيد-زكريابنيحيى-آخرإيليايظهرأنقبلالطويلةالقرونبعده

الظالم.الحاكمعلىوالشدةنفسهعلىالقوهفى

!لأطلا!لأ
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المسيح:لفظ.

اللقبثهذايحطونكانوا،كئيرونمسحاءإسرانيلكنىفىطهر

كاننهكذا.الطاهرالمقدسيالزيتالأنبباءأحديمسحهمأنبمجرد

ص!موئيل:النبىمسحهالذىشاولمعالهال

رجلأإليكأرسلالانمثلفىغدا":قائلأ..صموئيلأذنكشفوالرب"

..إسرائيللشعبىرئيسأفامسحهابنيامينأرضمن

..رأسهعلىوصبالدهنقنينةصموئيلفأخذ

أعفاهاللهأنصموئيلعندمنيذهبلكىكتفه(شاول)أدارعندطنوى

فىفتنبأاللهروحعليهفحلدقيتها!نبياءمنبزمرةوإذا..آخرقلبا

.(16-9:51الأولصموئيل)(وسظهم

صمونيل:أعلنكماشاولولحظىالذىاللقبهوالمسيحفكان

..مسيحهوفذامالربتذامعلىاشهدوا":إسرائيللكلصموئيلوقال"

."شيثأبيدىتجدوالمأنكمهذااليوممسيحهوشاهدعليكمالربشاهد..

(5-12:1:الأول)ضموئيل

:ا"بمسيحاأنهلشاولداودشهدوكذلك

(شاول)بسيدىالأمرهذاأعملأن..لىحاشا:لرجاله(داود)قال"

.(6:،2الأولصموئيل)"الربمسيحلأنهإليهيدىفأمد،الرببمسيح

آخر:مسبحإلىنتحول،داودبمسحصمونعلقام،شاولوبعد

ومسحه.الدهنقرنصموئيلفأخذ..امسحهقم:(لصموئيلاالربقال"

."نصاعدأاليومةلكمنداودعلىالربروحوحل..

(13-16:21الأولصموثيل)
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:بعدهمننبيا"إليشعتلميذهمسحفإنهءالسماإلىإلياسيصعدأنوقبل

عوضأنبيا*..ثافاطبنإليشعوامسح..اذهب:(لإيليااالربوقال"

.(71-91:51لأولالملوكا)"عنك

إسرانبل،كنىفىظهرمسبحأعطم"عبسىالمسبحجاءوأكبرأ

:الربمسيحالإلمحيلفىسمىوالذى

يرىلاأنهالقدسبالروحإليهأوحى.سمعاناسمهأورشليمفىرجلكان"

."اللهدياركزراعيهعلىأخذه..الربمسبحيرىأنقبلالموت

(28-2:25لوقاا

طخطخ

:العذراءولادة"

إسحق.هوابنا"القرمالشيخلإبراهيمالعجوزسارهتلدأناللهإرادةاقتضت

إنجابفإنماحدإلىمحتقلأشيخوختهفىدريةالعجوزالرجلإنجابصدانوإذا

ولكنه.مستحيلشبهئعتبرعامأالتسعينوتتعدىالسنبهاتتقدءحين؟هأبي

عجبهثارأمالإبراهيمحدثودهذا.!قيكون،كن!:لدشىءيقولاللهأصر

وقالوضحكوجههعلىإبراهيمسقط"قدكانإذ،بإسحقالملائكة:تمرتهحين

!؟"سنةتسعينبنتوهىسارةتلدوهل،سنةمئةلابنيولدهلةق!بهفى

(17:17تكوين)

شيخوخةمنالرغموعلى-عقرهامنالرغمعلى-سارةولدتوؤررلأ

.الزمانمنقرنأعشرسبعةمنأكعر..القرونومرتمبمإبر

فأعاداإبراهيمالأنجاء!بىحدثبماالناسئذكرأناللهإرادةكانتثم

العاقر.وزوجهزكريافىتمامأممثلةاليهبرعلىالإنجابفىالأولىسيرته

:للملاكوقالإبراهيمجدهتعجبأنسبقكماهذات!جبإذ

الملاكفأجاب؟أيامهافىمتقدمةوامرأتىشيخأنالأنىهذاأعلملمكيف)!

."بهذاوأبعثئركلاكلمكوأرس!ل!ثاللهقرامالواقفجمراثيل"نا.دهوقال

-A1:191لوقاا
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حالةفىإنجابحدوثفيهتحققوالذى،المحكمالإلهىالتمهيدهذاوبعد

مريم.للعذراءإنجابحدوثوهىألا،أعجببحالةحينهفىأعقبه،عجيبة

أمهمريمكانتلما.هكذافكانتالمسيحيسوعولادةأما":يقولفالإنجيل

."القدسالروحمنحبلىؤحذت(كزوجين)يجتمعاأنقبلليوسفمخطوبة

81:أ)متى

التمهيدبهاأريدحكمةكانالعاقرزكريازوجةحملتوقيتأنعلىوالدليل

زوجةحملأن-طغيانأوزيغدونالناسيتقبلهلكى-العذراءحملطادث

حملهايثيرهلمابالاستسلامذاتهامريملإقناعحجةاسئخدمالعجيبزكريا

بيثتها.وفىنفسهافىواضطرابمساكلمنالأعجب

هذايكونكيف:للملالثمريمقالت"والولادةبالحملالملالثب!ثئرهاأنفبعد

14رجلاأعرفلستوأنا

وهو..تظللكالعلىوقوةعليكيحلالقدسالروح:لهاوقالالملاكفأجاب

شيخوختها،فىبابنحبلىأيضأهينسيبتك(زكريازوجة)اليصاباتذا

لدىممكنغيرشىءليسلأنه،عاقرأالمدعوةلتللثالسادسالشهرهووهذا

الله.

كقولك.لىليكن(اللهعبيدمنواحدة)الربأقةأناذاهو:مريمفقالت

.(38-،1:3لوقاا"الملاكعندهامنفمضى

صورةأيةعلىمابرجلاتصالدونءعذرالفتاةحملحدوثأنفىشكولا

ضرورةهوالناسعليهاعتادمالأنللعادةخارقشىءهوإنما،الصورمن

باللهالمؤمنينلكن.الولادةوتحدثالحمليتمحتىالرجلمنالمرأةتلقيح

القدسالروجمننفخةإثرالمسيحبابنهاالعذراءمريمحملحادثإلىينظرون

لخلقه.ورعايتهاللهتدرةمظاهرمنواحدأباعتباره

وكان،رجلمنتدخلدونفقظامرأةمنالمسيجأوجد-سبحانه-فالله

اللهخلقوبذلك.ءالنساكلبهاتلدالتىبالصورةإنسانمولدذلكنتابم

.روحذىإنسادطمنروحذاإنسانأ
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خلقوبذلك،آدممنكجزءللبشريةا!ولىالأم،ءحوأاللهأرجدقبلرمن

غيرعلىكانتءحؤاموددعمديةدكن،روجذىإنسانمنروجذاإنسانا"الله

ولمبطنفىبهائحمللمءفحؤا،ذلكبعدالبشريةبهاتوالدتالتىالصورة

رحم.منولادتهاعندتنزلق

جمادمنروجذاإنسانأخلقأى،طينمنقبضةمنآدماللهأوجدقبلومن

الله.روجمننفخةآدمفىحلتالتىالروجكانتودفد.روحذىغير

ىأ،العدممنوعظائمهابعجائبهاالرهيبةالاكواناللهخلقآدمقبلومن

.شىءلامنءأسياخلق

.(02:البقرة)!قديرشتلىءكلغلى)المؤمنينعندفالله

عرضناهاالتىالثلاثللحالاتالإنجاباحتمالاتأنعلىالبرهنةويمكن

العاقروزوجهالشيخوزكريا،سارةالعاقروزوجهالشيخإبراهيموهىة

كالآتى:ودلك،متساويةكلها-زوجبلاءالعذراومريم،تاليصاب

بحيث()ب،()أعاملينعلىخذثتؤقفإذاأنهالطبيعة-مملوممننعلم

علىيتوقفالخذثوقوعاحتمالفإن،معأالعاملانؤجذإذاإلاالخذثيقعلا

التالية:المبسطةبالصورةعنهئقئرالذىالعاملينوجوداحتمال

.()بالعاملاحتمال*(أ)العاملاحتمال=الخذثاحتمال

:إننقولهذهحالاتناوفى

لحمل.ا=لخذثا

صالحة.منويةحبوانات-()أالعامل

صالحة.أنثىبويضة=()بالعامل

:أننجدإبراهيمحالةففى

.(س)ولتكنالصفرمنأكبرقيمتهأنأى،وجودهمحتمل()أالعامل
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قيمتهأنأى،عامأ09بلغتسارةلأدط،وجودهمحتملغير()بالعامل

صفرتساوى

صفر.=.*س=إبراهيمحالةفىالحملاحتمال...

تمامأ.متماثلتينالحالتينلأنزكرياحالةفىوبالمثل

:أننجدمريمحالةوفى

صفر-قيمتهأنأىموجودغير()أالعامل

نأأى،الناضجةالعذراءفىوجوده-يغلببل-يحتمل()بالعامل

.()صولتكنالصفرمنأكبرقيمته

صفر=ص*.=مريمحالةفىالحملاحتمال...

الأمرنردأنإلالنايبقىولا.متساويةالثلاثالحالاتأنيتبئنذلكومن

."البهبيرالعلىلله"جميعأفيها

*

علىسبقتهافقد،نوعهامنحادثةأولمريمالعذراءولادةتكنولم..هذا

التىالنبوءةتفسيرعنالحديثعندالمسيحيةالمصاد(ذكرتهاأخرىحالةالأقل

:يقرلوفيها،ءأشهمياسيفرمنإنجيلهفىمتىنقلها

اللهتفسيرهالذى)عمانوئيلاسمهويدعونا/نجأوتددتحبلالعذراءذاهو"

.(1:23)"(معنا

:المفممئرونيقول

(م.قلا04)نحوبهاأوحىوقد(7:14إش)فىمذكورةالنبوءةهذه"

إلىالعبرانيةمننقلهاترجمةوهى)السبعينيةالترجمةعنمنقولةوالعبارة

.م.ق003و002سنةبينالإسكندريةفىاليهودءعلمابعضاليونانية

.(المسيحأيامفىلهااليهوداستعمالغلبالتىالنسخةوهى

61

http://kotob.has.it



و!دةذىالملكأصازايامذىاولأتمتالئبوء-هذهأنالبعغنوظن

تمتإنهاثم.ثعدفيماتزوجتلكنهاعذراءحيننذكانتفتاةمنولد

إلىإلايشرلمءأشعياأنآخرونوظن،المسيحبولادةمعنىبأسمىثانيا"

النبوءةرأيناماكثييرألأئهالأرجعهوالأولوالرأى.مريمابنيسوع

.)1("مراتعد-ثمتالواصد-

الأقلعلى-مرةءعذرافيهولدتقدالإسرائيلىالشعبأنيتبئنذلكمن

وفى.مريمهىأخرىءعذرأفيهتلدأنقبلقرونسبعةحوالىمنذ-

بالنسبةشيئا"تعنىأنيمكنلاالعذريةالولادةهذهفإنالحالاتجميع

شيئا"تعنىلكنها-ذلكنحوأولهلاهوتىجانبعنالحديثمثل-للمولود

غلى)اللهلأن،)2(4ةيمثتاقاتخلق)-سبحانه-اللهأنوهوواحدأ

.)3(.!قديوثتىءكل

ط!

لتقريريكفىالذىالحدهذاعندالعذراءولادةموضوعتركناوإذا

عجباأكثرليسالمعروذةالصورةتلكعلىعبسىالمسبحمجىءأن

إلىانتقلناثم-الأولالإنسانآدممجىءأوالبشريةأمصؤاءمن

:قررناهلذىIهذامعتمامايتمشىلوجدناه،الحديثالعلممعدان

الإنجليزبةالطبية)،("لانست"مجلةنشرتعامأعشرثلاثةفمنذ

إمكانيةإن":فيهءجا"الثديباتفىالعذوىالتوالد"بعنوانبحثأ،المعروفة

إلىالمنويةالحيواناتمن-الأقلعلى-واحدإدخالدونلامرأةحملحدوث

وقفتقرونولبضع.برضاقبولهالعادىالإنسانيستطيعلاأمرا"يعتبررحمها

وخاصةاليومءالأحياءعلمالكن،العادىالإنسانهذاصففىالعلميةالفكرة

..الاحتمالهذامثلاستبعادفىتشد؟أأقليكونونقدالخلويةثةالوراءعلما

9ص-متىإنجيلتفسير:الإيخلتفسيرنىالجليلالكنز(1)

02:البقرة)3(7،:ع!راناكل)2(

IV

5591عاممجلد)،(
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هيلس"الدكتورةالماضىالأسبوعفىناقشتهالذلكالدوافعبعضإن

محاضرةفىوذلك،لندنبجامعةالإحصائيةالبيولوجياعلمأستاذة(سبيرواى

ثعضأنمنتلاحظمابمناسمبةذلككانولقد.العذارىولادة:بعنوانلها

مخصبةؤجدتقدولادتهامنذأناثهاغزلتالعىالأسماكأنواع

..إناثمنغالبيتهفىيتكؤنلنسلولادتهاةلكعنوئعج

ةاتعا،يالانقسامالبويضةفيهتبدأالذىالعذرىالتوالدإن

الأيوىالكروموزومثتعويضقبامهاأو،كسيطاجنينامنتجة

فىمدأنادرأشعئايعتبرالازدواجأشكالمنماثشكلالناقص

،اللافقارياتفىعادىشىءلكته،الحارالدمذاتالفقاريات

،)1(القط!فىعذرياالبويضةانقسامعمليةتسجيلأمكنوقد

غعرالرومىدجابميعضذىصديثاثم)2(مقرضاينوهيوان

.c)3المنصب

قايلانسلايعطىكحيثالكاملبمعناهالمذرىالتوالدتطورلكن

،نالوبقنواتيتبريدوذلكالثديياتفىعملهيمكن،والهياةللنمو

.!.الأسلوبكهذاالأياءعديمةايأرانبمنكثيرإنتاجأمكنولقد

مبرراتذىالنطرنمعدأنعلينا،الاعتباواتتلككلوبمراعاة

لاوأنه5نادرشىءالفقارياتفىالذاتىالتوالديأناعتقادنا

.(الثديياتنىلهوجود

فىأشارتقدالبريطانية"بكتوريالالصنداى"صحيفةوكانت..هذا

"سبيرواىهيلين"الدكتورةمحاضرةإلى5591نوفمبر6بتارلخالصادرعددها

يقلنأمهاتمنالرسائلمنعددا"لذلكنتيجةوتلقت"العذارىولادة"عن

صورةأيةعلىرجلأىمنتدخلدونعذريةوولادةحمللعمليةتعرضنأنهن

)1(

)2(

)3(

237,58,9491,.Strassmann,.E .O Amer. .J Obstet. Gynec

.31,801,0591.Chang,.M .C Anat. Rec

545,012,5491.,Olsen,.M,.W Marsden, .S .J Science
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طبيةفحوصأأجرتالأخصائيينمنلجنةالصحيفةشكلترآنذاك.الصورمن

استمرارعلىاللجنةرأىواستقرالأمهاتتلكممنعددعلىعلميةواختبارات

عاما"عشرالأحدذاتمونيكاوابنتهاجرنزإميمارىتدعىسيدةحالةبحث

فىاللجنةقالتأشهرستةوبعد.أبغيرمنولدتهاإنهاأمهاقالترإلتى

تقريرها:

الهامةالعلميةوالاختباراتالتجاربجميعاستخدمنالقد"

اثشركقدرجلأىأننثبتأننستطعولم،الطبعالمفىالمعروذة

إليهارصلناالتىالنمائججمبعإن.الفتاههذهخلقفىوسعلةيأية

يمكنأثرأالفتاةهذهفىلمحدولم،الدذريةالولادةنطرلةمعتتمشى

.)1("أمهاسوىآخوشخصأكل!مقيأتىأن

وأكيميانيةكطرقالبويضةيتنشي!أنهالتجاربأثبتتكذلك

عامآ45منذللضفادعحدثكماالجنل!تكوينالمحتقلفمنطبيعية

دونجنينآوكؤنتفنشطتثديوسالأنثىيويضةؤيخزتعندما

اللافقارياتمعيفىالحيالةهذهومحدثالأيهرمنمنويةحيوائات

كالنمل.

كماكهرياتىأوميكانيكىتنبيهالبويضةلتلقيحيكفىوقد

البريطانىالعلومترقيةمجمعرئيس"سيفرز"الأستاذذلكأعلنأنسبق

.)2(1291عام

وهذاءللأنبايونيتدبرسوكالةأذاعتهمايطالعنا91لأ8عامفىونحنواليوم

الأطباءرظنحاملأطفلةالأخضرالرأسجزرفىسيدةأمسوضعت":نصه

عمرهجنينا"ببطنهاأنأوضحتالأشعةولكنبطنهافىبورممصابةالطفلةأن

.)3("الطفلةحياةلإنقاذعاجلةجراحيةعمليةإجراءالأطباءوقرر،أشهرعدة

نم

5691يونجة03بتارلخجالبومأخبار"صعيفة)1(

132ص-صروففؤاد-والعمرانالعلم:يمابمن(2)

7891مارس9لاريخ"الجمهوربة"صحيفة()3
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وقالوكفرأنكرهفالبعض،مريمالعذراءولادةأمرفىكثيرونضللقد

.اليومحتىالإنجيلفىصداهيتردديزاللا"عطيمايهتانا"آنذاكعليها

."زنامننولدلمإننا":لهقالوا،اليهودمعالمسيحمحاوراتإحدىففى

(8:41)يوحنا

النادرةالصورةتلكعلىعيسىالمسيحولادةأنالآخرالبعضرأىبينما

بشر.صورةعلىءجاوإنالبشربقيةعنبهيتمئزإلهيا"جانبا"فيهأنتعنى

لاالوضوجكلواضحةأمرهحقيقةتبقىفيهوالغلوالمسيحرفضوبين

ذاللما:يشهدونجميعا"باللهفالمؤمنون.إبهامو!فيهاغموض

.(94:الشورى)!ءتمثتاقاتخلق،ؤالأزضيىالممئقوات

(82:يس)!قيكونكنلةتفوكأنشتيئا*آراداإيخأفرةإئقا)

**

وألقابه:عيسىءأسما.

مريم،أمهزوجالنجاريوسفإلى،عيسىالمسيحالأناجيلكتبةنسبلقد

ولدوإسحق،إسحقولدإبراهيم..المسيحيسوعميلادكتاب":متىفيقول

يوسفولدويعقوبيعقوبولدومتان...رحعبام-ولدوسليمان...،..يعقوب

.16(-ا:ا)متى"المسيحيدعىالذىيسوعمنهاويذالتى،مريمرجل

كانماعلىوهو،سنةثلاثيننحولهكانيسوعابتدأولما":لوقاويقول

.31(-3:23لوقاا"داودبنناثانابن......هالىبنيوسفابن:يظن7

لوقا:يقولإذ،يوسفزوجهاإلىعيسىابنهانسبةعلىمريمصدئتولقد

عيدفىأورشليمإلىسنةكليذهبان(ويوسفمريماأثواهكان"

ويعد.العيدكعادةأورشليمإلىصعدواسنةعشرةاثنتالهكانتولما.الفصح

وأمهويوسف،أورشليمفىيسوعالصبىرجوعهماعندبقىالأيامأكملواما

اندهشا.أبصبراهفلما..يطلبانهأورشليمإلىرجعايجداهلمولما..يعلمالم
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نطلبككناوأناأيوكذاهو.هكذابنافعلتلماذا،بنىيا:أمهلهوقالت

.(48-2:41لوقاا"معذبين

الملاكجبرائيلأرسل":لوقايقول،داودبابنأيضأعيسىالمسيحويئرت

تخافىلا:الملاكلهافقال.يوسفاسمهلرجلمخطوبةءعذراإلى..الدةمن

داودكرسىالإلهىالربويعطيه..ابنأوتلدينستحبلينأنتها..مريميا

.(32-26:الوقاا"أثيه

أريحامنخارجهووفيما":بهالمؤمنينمنداودابنلقبالمسيحقبلوقد

فلما..الطرلقعلىجالسأ..الأعمىبارتيماسكان،غفيروجمعتلاميذهمع

ارحمنى-داودفييسوعياويقوليصرخابتدأالناصرىيسوعأنهسمع

نأسيدىيا:الأعمىلهفقال؟بكأفعلأنتريدماذا:لهوقاليسوعفأجاب

يسوعوتبعأبصرفللوقت.شفاكقدإيمانك،اذهب:يسوعلهفقال.أبصر

.(لم2-01:46مرقس)((الطردقفى

هويثهأحادفىكثيرا"وكررهلنفسهالمسيحاختارهالذىالاسمأنعلى

تشروأخيرا"أولأأنهجميعأالناسيعىلكىإلاذلكوما"الإنساناين"

منصورةأيةعلىاللهوبينبينهوخلطذلكبعدفيهغلاوقن،البشركلمثل

.(117:المؤمنون)!ربئهجمئذحسائةقإئما)الصور

عندالمففئلهووكانالأربعةالأناجيلفىالاسمهذااستخدامشاعلقد

نفسه:عنيتكلمحينالمسيح

الله،ملاثكةفذامالإنساناينبهيعترفالناسفد!مبىاعترفقنكل"

الروحعلىتجذفمنوأما،لهئغقرالإنساناينعلىكلمةقالقنوكل

.(01-12:8لوقاا"لهئغقرفلاالاتدس

للثعالب:يسوعلهفقال؟تمضىأينماأتبعك،ياسيد:واحدلهقال"

."رأسهيشدأنلهفليسالإنساناينوأماأوكارءالسماولطيورأوجرة

(58-9:57لوقاا
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.(18:11متى)"هلكقدمائخقصلكىجاءقدالإنساناين"

."الإئساناينيأتىحتىإسرائيلمدنتكملونلا:لكمأقولالحق"

(01:23متى)

علىوينزلونيصعدوناللىوملائكةمفتوحةءالسماترونا!نمن"

.(51ة1يوحنا)"الإنساناين

يعطيكمالذىالأبديةللحياةالباقىللطعامبل،البائدللطعاملااعملوا"

.(6:27يوحنا)"الإنساناين

أكثرمنهميطلبلاوهوذلكفليعلموا،المسيحأنهلتلاميذهعيسىأةرولقد

:هذامن

تلاميذهسالالطريقوفى.فيليبسقيصريةقرىإلىوتلاميذهيسوعخرج"

:وآخرون،المعمدانيوحنا:فأجابوا؟أناأنىالناسيقولقن:لهمقائلأ

.الأنبياءمنواحد:وآخرون،يلياإ

أنا؟إنىتقودونمنوأنتم:لهمفقال

.97(-8:27مرقس)"المسعحأنت:لهوقالبطرسفأجاب

الأقوالتلكمنآخرشيئأهذابطرسقولعلىأضافمتىإنجيلكاتبلكن

:يقولفهو.القرونغبروالحروببلوالثيقاقللجدلواسعةالأبوابفتحتالتى

تقولونقنوأنتم:لهمقال..فيليبسقيصريةنواحىإلىيسوعءجاولما"

."الحىاللهابنالمسيحأن:وقالبطرسسمعانفأجاب؟أناإنى

(16-"1:11'1متى)

لقد":متىإنجيلمنالفقرةهذهعلىتعليقهفى)1(فنتونجونويقول

كما،المسيحأنت:مرقسكلماتإدى،الحىاللهابنةكلماتمتىأضاف

.،،التاليةيسوعكلماتأيضا"أضاف

.بإنجلترابليتشفيلداللاهوتكليةعميد(1)
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الأصلى.المفمونهويكونألايحتمل-حاليأالكلأمسياقأنيتبينهذاومن

.1()"مرقسأقوالإلىأقوالإضافةفىعادتههنامتىمارسلقد

ولوقامتىمنكلأوأنالأناجيلأقدمهومرقسإنجيلأنالمعلومومن

الله"أبن"تعبيرفإنأمرمنيكنومهما.إنجيلهماكتباعندمابهاستعانا

ورعايتهاللهمحبةعلىليدلالأسفاروكتبةالقدامىالإسرائيليوناستخدمهقد

.هذامنأكثربشىءيسمحولا

تقول..لموسىالربقال\\:التوراةكتبةيقول،لفرعونموسىذهبفحين

الشعب)إبنىأطيق..البكرابنىإسرائيل:الربيقولهكذا:لفرعون

..ليعبدنى(الإسرائيلى

إسرائيل:إئهالربيقولهكذا:لفرعونوقالاوهارونموسىدخلذلكبعد

.(23،5:1-21:،خروج)"البريةفىلقليعيدواشعبىأطلق

."إلهكللربمقدسشعبلأنك..إلهكمالربأولادأنتم"

(2أ-:14تثنية)

.(68:5مزمور)"الله،الأراملوقاضى،اليتامىأبو"

إلهى.أنتأبى:يدعونىهو.مسحتهقدسىبدهنعبدىداودوجدت"

.(26-98:02مزمور)"خلاصىوصخرة

خائفيه"علىالربيترأف،البنينعلىالأبيترأفكما"

(301:13مزمور)

.(3:12أمثال)"بهئممئربابنوكأب،يؤدبهالربيحبهالذى"

..ابنلكيولدذاهو..:قائلأالربكلامإلنكان..لسليمانداودقال"

."أبا"لهوأناإبنألىيكونوهولاسمىبيتأيبنىهو..سليمانيكوناسمه

(01-22:7الأولالأيامأخبار)

)1(
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الأبدمنذولينا،أبوناربياأنت..أبوناأنتإنك":ءأشعياويقول

.(16:"11'ءأشعيا)((اسمك

."اللهوهوواحدأبلنا":لهقالواواليهودالمسيحبينمحاورةوفى

(8:41)يوحنا

ىأاللهأولاد":يقولهناوهو،تفسيراتهبكعرةيوحناإنجيلويشتهر

.(1:12يوحنا)"باسمهالمؤمنون

ربونى"،1:138يوحنا)"معلمياةتفسيرهالذى،ربى":يقولكذلك

.(02:16يوحنا)"معلمبا:تفسيرهالذى

.(6:27يوحنا).(الهمزةبمد)-"الآب،الله":ويقول

جميعآوأنتم،المسيح،واحدمعلمكم:المسيحلسانعلىمتىإنجيلويقول

."السمواتفىالذىواحدأباكملأن،الأرضعلىأبألكمتدعواولا،إخوة

(9-23:8)متى

أثمدواضحأتحديدألتلاميذهوحقيقتهلقبهالمسيححددفقدكلوعلى

معالأخيرةساعاتهففى.تأويلإلىحاجةوبغيرلبسكلعنمبرأ،الوضوح

،تقولونوحسنا.وسيدأمعلماتدعوننىأنعم"،لهمقالتلاميذه

.13(:13يوحنا)،كذلكأنالأنى

ابنعيسىالمسيح":شكولأأدقهاإن:عيسىءأسمافىالقولوخلاصة

بنيسوع"-"الإنسانابن":الأناجيلفىذلكبعدنقرأهماثم"مريم

معلمأ"-"داودابن"-"النجارابن"-"الناصرةمنالذىيوسف

."وسيداء

ن!ن!

الأناجيل:فىالمسيحشخصية.

الأناجيلكتبةعرضهاالتىوالمواقفوالحالاتالصوربعضهنانعرض

الحاجةدونذكرهايكفىوالتىرفعهحتىمولدهمنذالمسيحلشطفصيةالأربعة

تعليق.إلىتحتاجلاواضحةفحقيقتهاوالتأويلاتالشروحمنكثيرإلى

ط!
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وطفولته:المسيحمولد.

أمهمريمكانتلما.هكذافكانتالمسيحيسوعولادةأما":متىبقول

فيوسف..القدسالروحمنحبلىؤجذتيجتمعاأنقبلليوسفمخطوبة

تخفلا..قائلأحلمفىلهظهرقدصالربملاكإذاولكنتخليتهاأراد..رجلها

ملاكأمرهكمافعلالنوممنيوسفاستيقظفلما..امرأتكمريمتأخذأن

."يسوعاسمهودعا.البكرابنهاولدتحتىيعرفهاولم.امرأتهوأخذالرب

(A1-oY:9)متى

بعدالحملسارثماالقدسالروحمنبنفخةعيسىبابنهامريمحملتلقد

ومريم(يوسف)هماوبينما":لوقايقولإذ،الميلادوكذلك،طبيعيآذلك

."المذودفىوأضجعتهوقفطتهالبكرابنهافولدت.لتلدأيامهاتمت،هناك

(7-2:6الوقا

معاشرتهاأى-لمريميوسفمعرفةعدمعنالأناجيلكتبةحديثكانلقد

المسيحية-شيوغبينالجدللإثارةسببا"-البكرابنهاتلدأنقبلكزوجة

بعدكزوجةعاشرهاقديوسفكانإذاعما-الميلادىالخامسالقرنمنذوخاصة

عيسىسمتالأناجيلوأنخاصة،ذريةلهأنجبتقدكانتإذاوعما،ذلك

أمه.حضنفىيعيشونإخوةلهأنوذكرت"البكرابنها"

متى:ذكرهاالتىالفقرةمنالأخيرللجزءتفسيرهفى"فنتونجون"ويقول

ولدتأنبعدعرفهايوسفبأنإنطباعأهذايعطىأنالضرورىمنليس"

،46:)12فىمتىذكرهاالتىتهوأخوايسوعإخوةإلىالإشارةلكن،ابنها

.()1(ذلكبعدعرفهابأنهتوحىآخربيانأىدون(13:55

ت

تمتولما..يسوعسمىالصبىلعختنواأيامثمانيةتمتولما"..هذا

.للربليقدموهأورشليمإلىبهصعدواموسىشريعةحسبتطهيرهاأيام

44ص-السابقالمرجع(1)
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تدوسايدعىرحمفاتحذكركلأنالربناموسفىمكتوبهوكما

."حمامفرخىأويمامزوجالربناموسفىقيلكماذبيحةيقذمواولكى.للرب

(24-2:21لوقاا

!خ

:صباهفىالمسيح.

الفصح.عيدفىأورشليمإلىسنةكليذهبان(ومريميوسف)أبواهكان"

العيد.كعادةأورشليمإلىصعدواسنةعشرةثنتاالهكانتولما

يسمعهمالمعلمينوسطجالساالهيكلفىوجداهأيامثلاثةوكعد

..هـلسألهم

لهما.خاضعأوكانالناصرةإلىوجاءمعهمانزلثم

اللهعندوالنعمةوالقاهةالهكمةفىيتقدمنكانيسوعوأها

.،والناس

لماصباهبينالفترةعنتامأصمتأصمتتالأناجيلأنالمعلومومن..هذا

كماسنةثلاثيننحوولهدعوتهبدأأنإلىسنةعشرةاثنتاالعمرمنلهكان

لوتا.يقول

للرسالة:التمهيد.

صاعدوهووللوتت.الأردنفىيوحنامنواعتمدالناصرةمنيسوعءجا"

."عليهنازلأحمامةمثلوالروجانشقتقدالسمواترأىءالمامن

(01-9:امرتس)

مثلجسميةبهينةالقدسالروجعليهونزلءالسماانفتحتيصلىكانوإة"

.(22-3:21لوتاا"حمامة
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السماءمنحمامةمثلنازلأالروجرأيثقدإنى:قائلأيوحناوشهد"

الذى:لىقالءبالمالأغفدأرسلنىالذىلكنأعرفهأكنلموأناعليهفاستقر

."القدسبالروحئغفدالذىهوفهذاعليهومستقرأنازلأالروحترى

(33-1:32يوحنا)

هدىيظهرحتىوبحركتهالشبطانلفتنةالمسعحتعرضذلككعد

موسى:كتوراةوتمسكه،ولإيمانهون!دة،دلهطاعته

فىبالررجيقتادوكانالقدسالروحمنممتلئأالأردنمنفرجعيسوعأما"

ولما،الأيامتلكفىشيئا"يأكلولمإثليسمنئخربيوماأركعد،البرية

.أخيراءجاعتمت

.خيزأيصيرأنالحجرلهذافقلاللهابنكنتإن:إبليسلهوقال

بل،الإنسانيحياوحدهبالخبزليسأن)1(مكتوب:قائلأيسوعفأجابه

الله.منكلمةبكل

منلحظةفىالمسكونةممالكجميعوأراهعالجبلإلىإبليسأصعدهثم

سجدتفإن..ومجدهنكلهالسلطانهذاأعطىلك:إبليسلهوقالالزمان

الجميع.لكيكونأمامى

تسجدإلهكللرب:)2(مكتوبإنه،سيطانيااذهب:وقاليسوعفأجابه

تعبد.وحدهوإياه

اللهابنكنتإن:لهوقالالهيكلجناجعلىوأقامهأورشليمإلىبهءجاثم

وأنهميحفظوكلكىبكملائكتهيوصىلأنه،أسفلإلىهنامننفسكفاطرح

رجلك.بحجرتصدملالكىيحملونكأياديهمعلى

إلهك.الربتجرب!:)3(قيلإنه:لهوقاليسوعفأجاب

بكلبل،الإنسانيحياوحدهبالخبزليس":تقولالتىموصتوراةنىمايقصد(1)

.(8:3تثنية)،الإنسانيحياالربفممنيخرجما

.(:613تثنية)"تحلفوباسمهوإياهـتعبدتتقىإلهكالرب":التوراةتقولهمايقصد()2

.(6:16تثنية)،إلهكمالربتجريوالا":التوراةفىمابهيقصدهناالقول3()
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حين.إلىفارته!ريةكلإثليسأكملولما

منممجدا"مجامانهمفىئغفموكان..الجليلإلىالروحبقوةيسوعورجع

.(15-1:،لوقاا"الجميع

وآلامتتعبهممشقاتمنلهيتعرضونلمايتعرضالناسبينالمسيحعاشلقد

والانفعالاتالعواطفبشئىنفسهوتجيشينفعلوكانتفرحهمومسراتتحزنهم

يحيىسلفهفعلمماأكثرالحياةعلىئقبلكانإنهبل.الناسكليعرفهاالتى

الأناجيل.عشتبةشهدوكذلك،المسيحبهشهدمافذلك،زكرياابن

:؟:

:والشرابالطعام.

..شيطانبه:فيقولون،يشربولايأكلىلايوحناءجا":المسيحيقول

أكولإنصأنذاهو:فيقولون،ويشربيأكلى-(المسيح)الإنسانابنءجا

.(91-11:18متى)"خمروشريب

يوحنامنكلىدعالقد":الفقرةهذهعلىتعليقهفى"فنتونجون"ويقول

يستجيبوالماليهودلكن،التوبةإلىوالمسيح(زكريابنيحيى)المعمدان

.شىءيعجبهملا،للخصاممثيرينالمزاجسيعىأولادأيشبهونفاليهود.لهما

المسيبميكنلمول،شيطانبه:فقالوامتقشفأناسكأبينهميوحناعاشلقد

.\()"ملحدماجنإنه:قالوافقدمتقشفأ

آكلىأناشتهيتشهوةلهمقال"تلاميذهمعللمسيحالأخيرةالساعاتوفى

هذهخذوا:وقالوشكر(الخمرمن)كأسأتناولثم..معكمالفصحهذا

.(16-1،:22لوقاا"بينكمواقتسموها

018ص-السابقالمرجع(1)
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اليومذلكإلىهذاالكرمةنتاجمنأسربلاالآنمنإنى:لكموأقول"

.(26:92متى)"جديدا"معكمأشربهحينما

*

فانتهرواالتلاميذوأما،يلمسهملكىأولادا"إليهتذموا":الهب.

إلىيأتونالأولاددعوا":لهموقالاغتاظذلكيسوعرأىفلما:قدموهمالذين

علعهميديهووضعفاصتضنهم..اللهملكوتهؤلاءلمثللأنتمنعوهمو!

.(15-01:13مرقس)"وياركهم

مكثمريضأنهسمعفلما،ولعازروأختهامرثايحبيسوعكان"

.(6-11:5يوحنا)"يومينفيهكانالذىالموضعفىحينئذ

طة

وكانت..السامرةمنمدينةإلىأتى":واحزانهاالحياةمتاعب.

البثرعلىهكذاجلسالسفرمنتعبتديسوعكانفإذ.يعقوببثرهناك

.لأسربأعطينى:يسوعلهافقال،ءمالتستقىالسامرةمنامرأةعتفجا..

.(8-4:5يوحنا)"طعامألببتاعواالمدينةإلىمضواقدكانواتلاميذهلأن

ههناكنتلو،سيديا":حديثأتوفىالذىالمريضلعازرأختهريموقالت

انزعجيبكونمعهاءواجاالذينواليهودتبكىيسوعرآهافلما.أخىيمتلم

وانظراتعالى،سيديا:لهتالوا،وضعتموهأين:وتالواضطربيالروح

.(35-11:32يوحنا)"لهسوعيكى

بطرسمعهأخذثم..جثسيمانىلهايقالضيعةإلىيسوعمعهمجاء"

صتىبدأهزينةنفسى:لهمنقال..ويكتنببحزنواثتدأزيدىوابنى

.(78-26:36متى)،سواسهرواههناامكثوا.الموت

ظم

وبينوطنهفىإلاكرامةبلانبىليس:يسوعلهمقال":العبز.

."واحدةتوةولاهناكيصفعأنيقدرولم.بيتهوفىأقربائه.

(5-6:4مرقس)
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.ئخربوهلكىءالسمامنآيةمنهطالبينيحاورونهوابتدأواالفرشيونخرج"

ئغطىلنلكمأقولالحق.آيةالجيلهذايطلبلماذا:وقالبروحهفتنهد

."العبرأ.ىإومضىالسفينةأيضا"ودخلتركهمثم.آيةالجيلهذا

("11-8:11مرقس)

."شيئائفسىمنأنعلأنأقدرلاأنا":بوضوحالمسيحقالولقد

(5:03يوحنا)

.أيضا"بذلكواعترفالقولعنعجزفقد،بذلكواعثرتالفعلعنعجزوكما

لكةأما":لهمقالالقيامةويوم"الدهرءانقضا"عنتلاميذهسألهفحين

نىالذينالملاثكةولا،أحدكهمايعلمنلاالساعةوتلكالبوم

.(13:32مرقس)،الأبإلا،الاينولا،السماء

ظيذ

الذينالهيكلفىووجدأورسليمإلىيسوعصعد":والعنفالغضب.

حبالهنسوطافصتع.جلوسا"والصيارفوحمامأوغنما"بقراكليبيعونكانوأ

وتلبالصيارتدراهموكبوالبقرالفنم.الهيكلمنالجميعوطرد

.(51-13ة2يوحنا")موائدهم

تقليدتلاميذكيتعدىلماذا:قاثلين.،وفرشيونكتبةيسوعإلى"جا"

؟الشيوخ

.ءونمرايا..اللهوصيةتتعدونلماذاأيضا"وأنتم:دهموقالفأجاب

أعمىكانوإنعميانمادةهم،اتركوهم..لهموقالالجمعدعاثم

.(14-أ:15متى)"حفر!نىكلاهمايسقطانأعمىيقود

.(01:14مرقس)"اغتاظلكةيسوعرأىلما"

.(7:5)مرتس"قلوبهمغلاظةعلىحزيناثفضبإليهمحولهنظر"

.(16:4متى)"آيةيلتمسناسقشريرجبل"
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للقويل.تتبلملأنهاقواتهأكثرفيهاصنعتالتىالمدنيويخايتدأ"

السماءإلىالمرتفعةناحومكفرياوأنت..صيدابيتيالكويل،كوزينيا

.(23-11:02متى)"الهاويةإلىستهبطين

القادةأيهالكمويل..المرا+ونوالفرشعيونالكتبةأيهالكمويل"

الكأسداخلأولأنوالأعمىالفرشمىأيها..والعميانالجهالأيها..العميان

والفرشعيونالكتيةأيهالكمويل.نقيأأيضأخارجهمايكونلكىوالصحفة

مملوءةداخلمنوهىجميلةخارجمنتظهرمبيضةتبورأتشبهونلأنكمءونالمرا

منتهريونكعفالأفاعىاولادالهياتأبها..ونجاسةأمواتعظام

.(-1533-23متى)"جهنمدينونة

،

الفصحعيدفىأورشليمفىكانلما":والفزعوالاضطرابالخولى.

يعرلىكانلأئهنفسهعلىياتمنهملمبسوعلكن..باسمهكثيرونآمن

:2)يوحنا"الجمبع

فىيترددأنيردلملأنهالجليلفىهذابعديتردديسوعكان"

.(7:1يوحنا)(يقتلوهانيطلبونكانوااليهودلأناليهودية

يينيمشىأيضايسوعيكنفلم.ليقتلوهتشارررااليومذلكفمن"

."البريةمنالقريبةالكورةإلىهناكمنمضىبلعلانيةاليهود

11:354يوحنا) - o

."نفسهفىأيضابسوعانزعج..واضطربيالروجانزعج"

(93-11:33يوحنا)

ه!همنصنىالآبأبها.أقولوماذااضطريتتدنفسىا!ن"

(2127)يرخما"الساعة

.(13:21يوحنا)"يالروحاضطربهذايسوعلاللما"
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يأشديصلىكانجهادلىكانوإذ.يقويهالسماءمنملاكلهوظهر)

.(الأرضعلىنازلةدمكقطراتغرتهوصارالحاجة

44(-22:33لوقاأ

**

:الناسبينالمسيح5

بهتواسمعواإذوكثيرون.المجمعفىئغفمابتدأالسبتكانلما":حرئته

يعقوبوأخومريماينالنجارهوهذاأليس..هذهلهذاأينمن:قائلين

فكانوا؟عندناههنااخواتهليستاوأوسمعانويهوذاويوسى

.(3-ا:6مرقس)"بهيعثرون

هناالنجاركلمةإن":الفقرةهذهعلىتعليقهفى"نينهامدنيس"ويقول

وأالحبرفىعامل-العبريةنظيرتهامثل-تعنىإغريقيةكلمةعنمترجمة

سياقمنحالةكلفىاستخراجهيجبالدقيقالمعنىوإن،المعدنأوالخشب

ذربما،هناالنجاركلمةلمعنىبالنسبةتمامأمنقسمونالكنيسةءآباإن.الكلام

مهاراتهت!ثمتملأنيدلاكانا!الةتلكوفىالقريةثئاءيسوعكان

.)1("النجارةأعمالثعضعلى

وهى-المسيححرفةأنالجديدللعهدتفسيرهفى"باركلىوليم"ويذكر

جميعياإلنتعالوا":متىإنجيلفىفقولهتعاليمهفىأثرثقد-النجارة

لأن..منىوتعلمواعليكمنيرىأحملوا،أرلعكموأناالأحمالوالثقيلىالمتغبين

هين"نيرى":المسيحقولفإن03(-11:92)"خفيفوحملىهيننبرى

منتصنعالثيرانأنياركانتفقد.مناسبنيرى:اليونانيةاللغةفىمعناه-

الروايأتوتقول..النيرليقيسالنجارإلىالثوريحضرونكانواوعادةالخشب

يعملكانالجهاريةخدمتهبدءقبلالصامتةالسنواتفىيسوعإنالقديمة

الناسوأن،فلسطبلادكلفىالأنيارأفضليصنعكانبأنهواشتهر،بالنجارة

الرواياتوتقول.لثيرانهممناسبةأنيارأليصنعمكانكلمنإليهيأتونكانوا

)11.185,D..E Nineham: SAINTMAR،" p
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فيها،العملنوععنإعلانا"أبوابهافوقلوحاتتضعكانتالمحلاتإن

مناسبنيرى:تقوللوحةالنجارةاندكفوقيضعيسوعكانوغالبا

علىيضعهكانالذىعينهالتعبيريسوعاستخدموربما-هيننيرىأو-

.(1)(،الناصرةفىالنجارةدكان

ني

خارجالموقفواقد.وإخوتهأمهإذاالجموعيكلمهووفيما":إخوته.

خارجاواتفونوإخوتكأمكذاهو:واحدلهفقال.يكلموهأنطالبين

إخوتى.هموقنأمىهىقنةلهللقائلوقالفأجاب.يكلموكأنطالبين

.(94-12:46متى")وإخوتىأمىهىها:وقالتلأميذهنحويدهقذثم

،بيسوعالإخوةهؤلاءعلاقةعنئعلمماهناليس":فنتونجونويقول

سوىأولادلهايكنلممريمأنعلىالغرفجرىوالخامسالرابعالقرنينومنذ

كانواأوسابقزواجمنليوسفأولادآإماكانواالإخوةأرلئكوإن،يسوع

.ليسوعخئولةأوعمومةءأبنا

ولدتحتىامريم)يعرفهالم:يوسفإنهتىيقولوعندما

يسوعإخوةأنهذابىأنفيمكن1:251)البكراثنها

.)2(،وهريملبوسفالصغارالأولادكانواوأخواته

ني

حىوأنا،الحىالآبأرسلنىكما..يسوعلهمقال":أصحاوليىذة.

نإ:سمعواإذتلاميذهمنكثيرونفقال..بىيحيافهويأكلنىفمن،بالآب

تلاميذهأننفسهفىبسوعفعلم.يسمعهأنيقدرقن.صعبالكلامهذا

.هذاعلىيتذمرون

الملكعبدبطرسالدكتورترجمة-باركلىوليمالدكتورتأليف-الجديدالعهدتفسير(1)

،414,51ص-وأخرين

(2)602.J..C Fenton: SAINT MATTEW, p
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يمشونبعودواولمالوراءإلىثلأمبذهمنكعبرونرجعالوقتفلإامن

!؟"تمضواأنتريدونأيضأأنتمألعلكم:عشرللإثنىيسوعفقال.معه

167-153':يوحنا)

واذهبهنامنانتقل:إخوتهلهفقال.قريبأالمظالعيداليهودعيدوكان"

أيضاإخوته!ن..تعملالتىأعمالكأيضأتلاميذكيرىلكىاليهوديةإلى

.(5-7:2يوحنا)"وليؤمنونيكونوالم

إلىأتواثم..لئكرزواوليرسلهممعهليكونوا(تلميذأ)عشرإثنىأقام"

خبز.أكلعلىولايقدروالمحتىجمعأيضأفاجتمع.بيت

5،)العفل(مغنلإنهقالوالأنهملبمسكوهخرجواأترلارهسمعولما

(21-3:14مرقس)

بارتيماسكان9:يهوآمنواومعجزاثهالمسبحشاهدواالذينعقيدة.

ابتدأالناصرىيسوعأنهسمعفلما.يستعطىالطريقعلىجالسأ..الأعمى

ماذا:لهوقاليسوعفأجاب..ارحشىداوداينيسوعيا:ويقوليصرخ

:يسوعلهفقال.أبصرأنسيدىيا:الأعمىلهفقال؟بكأفعلأنتريد

."الطريقفىيسوعوتبعأبصرفللوقت.!ئمفاكمدإيمانك،اذهب

52(-09:46:مرتس)

ميتإذاالمدينةبابإلىاقتربفلما..نايينتدعىمدينةإلىذهب"

رآهافلما.المدينةمنكثيرجمعومعهاأرملةوهىلأمهوحيدابن،محمول

:فقال.الحاملونفوقفالنعشولمستقذمثم،تبكىلا:لهاوقالعليهاتحتن

أمه.إلىفدفعهيتكلموابتدأالميتفجلس.قمأقوللكالشابأيها

.،عطيمنبىفيناقامتد:تاثديناللهومجدواخوفالجميعفاخذ

(16-7:11لوقاا

التىآياتهأبصروالأنهمكثيرجمعوتيعه..الجليلعبرإلىيسوعمضى"
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خمسةمعهغلامهنا..تلاميذهمنواحدلهقال..المرضىفىيصنعهاكان

وشكرالأرغفةبسوعوأخذ.هؤلاءلمثلهذاماولكنوسمكتانشعيرأرغفة

بقدرالسمكتينمنوكذلكالمتكئينأعطواوالتلاميذ،التلاميذعلىوورع

يضيعلالكىالفاضلةالكسراجمعوا:لتلاميذهقالشبعوافلما.شاءواما

الشعيرأرغفةخمسةمنالكسرمنقفةعشرةاثنتىوملأوافجمعوا،شىء

الاكلين.عنفضلتالتى

هوهذاإن:تالوايسوعصنعهاالتىالآيةالناسرأىفلما

.(14-6:1يوحنا)،العالمإلىالأتىالنبىثا!قيقة

الأرضعلىذتفل..ولاتهمنذأعمىإنسانا"رأىمجتازهووفيما"

اذهب:لهوقالالأعمىعمنىيالطدوطلىطينأالتفلمنوصنع

.بصيرا"وأتىواغتسلفمضى..سلوامبركةفىاغتسل0

يقالإنسان:وقالذلكأجاب؟عينالقانفتحتكيف:لهقالوا..ف!الجيران

.يسوعله

تقولماذا:للأعمىأيضا"قالوا،شقاقبينهموكانء.الفربسيينإلىفاتوا

..نبىإنه:فقال.عينيكفتحإنهحيثمنعنهأنت

نعلمنحن.للهمجداأعط:لهوقالواأعمىكانالذىالإنمسانثانيةفدعوا

لستم3إنكمعجبأهذافىإن:لهموقالالرجلأجاب..خاطىءالإنسانهذاأن

نإولكن،للخطاةيسمعلااللهأنونعلم.عينىفتحوقدهوأينمنتعلمون

.(rأ-ا:9يوحنا)"يسمعفدهذام!ن!يئتهويفعلاللهيتقىأحدكان

بالأتانأتيا..تلميذينيسوعأرسلحينئذ..أورشليممنقربوالما"

ثيابهمفرشواالاكثروالجمع.عليهمافجلسثيابهماعليهماووضعاوالجحش

..الطريقفى

لاينأوصنا:قائلينيصرخونكانواتبعواوالذينتقذمواالذينوالجموع

.الربياسمالآتىمبارك.داود
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.هذاغو:قائلةكلهاالمدينةارتجتأورشليمدخلولما

."الجلطناصرةمنالدىالنهى!سوعهذا.:.الجموعفقالت

11-ا:21متى)

وإذ.عليهمتكلمأنهعرفواأمثالهوالفريسيودطالكهنةرؤساءسمعولما"

."نبىمثلعندهمكانلأنهالجموعمنخافوايمسكوهأنيطلبونكانوا

(46-21:45متى)

التىالآياتورأواالمسبحشاهدواالدينأنالآنالواضحهن

الأرملة-اينإصعاءمثل-اجلهممنصنعهااواماههمصنعها

،داودينيسوع"فهو.عصر.نبىياعنطارهيهآهنوابمبعهم

.،عظبمنبى"و

..نبى..إنسان"و،العالمإلىالآثىالنبىيالحقيقة"و

.،ده!سمعفدهدامشيئتهويفعلاللهيتقى

زكريا:بنيحيىأمركانكماتمامأثهنبىمثل"آمنواالذينعندفالمسيح

يقتلهأنأرادولما..سجنفىوطرحه..يوحناأمسكقدكانهيرودسفإن"

.(5-14:3متى)!هنمىمثلعندهمكانلأنه،الشعبمنخات

!لأ!لأ

الط:يدوبينالمسيح.

اللهتكفلودذا،بإذنه-سبحانه-إديهيدعواللهمنرسولأالمسيحجاء

فىالهامةالحقيقةهذهالمسيحبئنولقد.يفعلوماذايقولماذابتعليمه

:اليهودمعمحاوراته

هذاكيف:قائليناليهودفتعجب،ئغلموكانالهيكلإلىيسوعصعد"

يتعلنم؟لموهوالكتبيعرت

نإ.أرسلنىلل!ىول.لىلعستعليمى:وتال!سوعأبايهم

(I-ءوالأنمياالنمؤ)
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أتكلماماللهمنهوهلالتعليمكعرلىمشعنتهبمملأناحدشاء

نفسى.منأنا

فهوأرسلهالذىمجديطلبقنوأما،نفسهمجديطلبنفسهمنيتكلمقن

.(18-1،:7يوحنا)(ظلمفيهوليسصادق

وصعةأعطانىهوأرسلنىالذىالآبلكنففسىهناتكلملم"

فما،ابديةجباةهىوصيتهأنأعلموانا.أتكلموبماذاأقولاماة

.،اتكلمهكذاالآبلىكالفكماولأناأتكلم

(05-12:94يوحنا)

عليه،الخالدوالنعيمالأبديةالحياةفىيطمعقنأنذلكبعدالمسيحبئنثم

المسيح:بهاءجاالتىالعقيدةجوهرفذاك،أرسدهالذىباللهيؤمنأنأولأ

ارسلنى،يالدىويؤهنكلاهىبسمعقنإن:لكماتولالهقالهق"

إلىالموتهنانتقللدول،دينونةإلىيأتىولاأيديةجباةفله

.(5:24يوحنا)،الهياة

الخالصالتوحيدإلىدعوةالأخيرةساعاتهفىالمسيحصلاةكانتولقد

:"اللهرسولالمسيح،اللهإلاإلهلا":تقول

هىوهده..ولالالسماءنحوعهنههورنعثهدابسوعتكلم"

المسعحوكسوع،وحدكالحةهقىالإلهانتكعرنوكأنالأيديةالحياة

.(3-ا-17يوحنا)،أرسلتهالذى

تقبلونوأنتمتؤمنواأنتقدرونكيف":لهمقالاليهودمعحديثوفى

."تطلبونهلستمالواعدالإلهمنالذىوالمجد،بعضمنبعضكممجدأ

،،:5يوحنا)

بهاءجاالتىالصحيحةالمسيحعقيدةفىالتوحيدقضيةتمامأانحسمتولقد

منثلاثةسجلهالذىالقصصهذامنبوضوجئستبانكما،إليهاودعا

الأربعة.الأناجيل
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حسنأأجابهمأنهرأىفلما،يتحاورونوسمعهمالكتبةمنواحدءجا"فقد

الكل؟أولهىوصيةأية:سأله

إسراثيل:يااسمع:هىالوساياكلأولإن:يسوعفأجايه

ومننفسككلومنقنبككلمنإلهكالربوتحب.واحدربإلهئاالرب

الأولى.الوصبةهىهذه.قدرتككلومنفكرككل

كنفسكءقريبكتحب:هىمثلهاوثانبة

هاتين.منأعظمأخرىوصيةليس

واحدهالذههلأن،قدتيالحق.معلمياجيدأ:الكاتبدهفقال

.سواهآخرولبس

ومحبة،القدرةكلومنالنفسكلومنالفهمكلومنالقلبكلمنومحبته

والذبائح.المحرقاتجمبعمنأفضلهىكالنفسالقريب

ملكوتعنكعيدألست:لهتالكعقلأجابأنهيسوعرآهنلما

.92(-01:25لوقا،04-22:35متى،24--12:92مرقس)"الله

وبعد-اللهوبينببنهوالخلطالمسيحعدىدلتقولفرصةهناكتكونلاوحتى

كتبةسجلهمانورد-بهالمؤمنيعنىاللهابن:بأنالإنجيلتفسيرنتذكرأن

قاطعأتحديدا"اللهوبينبينهالأمرحقيقةحددحيثالمسيحدسانعلىالأناجيل

:اجتهادولافبهلبسلا

أيىلأن،الآبإلىأمضىقلتلأنىتفرحونلكنتمتحبوننىكنتملو"

.(1:28،يوحنا)"منىأعطم

-.(02:17يوحنا)"وإلهكموإلهىواكيكمأيى"

الأبدية(الحياةلأرثأعملماذا،الصالحالمعلمأيها:قائلأرئيسوسأله"

واحدإلاصالحااحدليسأ؟صالهاتدعونىلماذا:يسوعلهنقال

الله.وهو
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أكريم،بالزورتشهدلا،تسرقلا،تقتللا،تزنلا:الوصاياتعرتأنت

.(02-18:18لوقاا"وأمكأباك

وتجديفخطيةكل":فقالالقدسللروحبالنسبةوضعهحذدالمسيحإنبل

علىكلمةقالوقن.للناسئغفرفلنالروحعلىالتجديفوأما،للناسئغفر

لهئغفرفلنالقدسالروحعلىتالقنوأما،لهئغفر(المسيح)الإنسانابن

.(32-12:31متى)"الآتىفىولاالعالمهذافىلا

فهما،أهرىاتةالمسعحوان،اتةاللهأن:المسعحيئنودقد

.واحدأالاثنانيكونانومحال،واصدأوليسااثنان

رجلل!شهادةأنمكتوبناهوسكمفى":للفريسبل!قالفلقد

.،ارسلنىالذىالآبلىويشهد،.لنفسىالشاهدهوأنا:حق

(18-8:17)يرحنا

تعليق.أىيقبليعدلمأنهلدرجةتمامأواضحالقولهذاإن

وهو-،أحرىمشيئةراللمسعح"مشعئةللهأنالمسعحكئنكدلك

مشينةمعمشينتهلتتطايقدائمايجاهدالصالحيناللهعبيدككل

العبادإلاينالها!والتىاللهبقضاءالكاملالرضامرتبةوتلك.الذه

.المخلضون

نإالساعةعنهتعبرلكىئصتلىكان"يتهددهبالخطرالمسيحأحسفحين

أمكن.

ولكن.الكأسهذهعنىفأجز،لكمستطاعءسىكل،الآبأبايا:وتال

.(36-14:35مرتس)"أنتتريدمابل،أناأريدمالاليكن

عادلة،ردينرنتىأدينأسمعكما":لهمقولهكاناليهودمعحديثوفى

."ارسلنىالدىالآبمشعئةيل،مشمثتىاطلم!!لأنى

(5:03يوحنا)

صلاتهتكونأنوئقضئلحينكلفىدهئصتلى،دلهخاشعأالمسيحكانودقد

وخاصةحينكلفىوبالشكر،الحاجةعندبالدعاءإليهويتوجه،انفرادعلى
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موضعإلىومضىوخرجقامجدأياكرأالصبحوفى"لهئستجابحين

له:قالواوجدوهولما،معهوالذينسمعانفتبعه،هناكيصلىوكان،خلاء

.(36-35:امرقس)"يطلبونكالجميعإن

حتىالعبرإلىويسبقوهالسفينةيدخلواأنتلاميذهيسوعألزموللوقت"

لعصلىمنفردأالجبلإلىصعدالجموعصرلىماودعد.الجموعيصرت

(23-14:22متى)"وحدههناككانالمساءصارولما

نىكلهاللطوتضى.ليصلىالجيلإلىخرجالأيامتلكنى"

.(6:12لوقاا"للهالصلاة

ربالآبأيهاأحمدك":وتالبالروحيسوعتهللالساعةتلكفى"

.(01:21لوقاا"والأرضءالسما

تدلأنكأشكرك،الآبأيها:وتالفوقإلىعينيهيسوعورفع"

.(1،:11يوحنا)(لىسمعت

المسيح:معجزات.

واحدةكتتتإنيسوعصنعهاأخروأشياء":هكذايوحناإنجيلينتهى

.(2:25\)"المكتوبةالكتبيسوغنفسهالعالمأنأظنفلستواده

الظنان)،الحقائقأمهاتومن،الظنعلىقائمالقولهذاأنالواضحمن

رسالته-فترةقضىالمسيحأنفلنفرنوزلكومع!شتيئأالخقمنئغيىلا

أنهاالمؤكدفمن،ومعجزاتآياتيصنعوهو-سنواتثلاثعنتزدلمالش

هوالمقامهذافىيعنيناماأنعلى.وزيادةيسعهاالعالمفإنجميعهاكتيتلو

عليهيقومالذىالأساسباعتبارهاالمسيحمعجزاتعلىيوحناإنجيلتركيز

الذىالأخيرقبلالإصحاحنهايةمنيتضحكما"اللهابنالمسيح"بأنالقول

:يقول
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وأما.الكتابهذافىئكتبلمتلاميذهخذاءايسوعحنعكثيرةأخرآياتئن"

آمنتمإذادكمتكونودكىاللهابنالممحهويسوعأندتؤمنواكتبتفتدثذه

.(31-02:03يوخا!،(باسحهجاد

نفسه-يوحناتفسميرحسب-يعنىلا"اللهابنر)أنبئهناأناصبقلتد

سبحانه--أعميسمهالذينومتقيههـأحبائه"باص!هالمؤشيز"صنأكر

تكلمتالتى؟آباتهالميحمعجزاتفىفلننظرذلكهـمع-برحمتطأيت!لغو

الأناجبل.اعنئها

آيةصنععناضحدىامواقفبعضفىالمسيحعجزكيفبئهناأنسقلند

ودقد(،واحدهتوةولاهناكيصنعأنيقدرنلم"ومعارضهخحومهئلجم

درقدفهو"شيئانفسىمنأنعلأنأتدرلاأنا":عراحةاضيحقالها

الإنجيل:يقولهذاوفى.فضلذلكفىلهيكونأنننهوجمرأئلركمةاان!!

نأالاثنيقدرلا:لكمأترلالهقالهق:لهموقالي!وعأجاب"

الاينيحبالأبلأن..يعملالأبينظرماإلاثاننهمنينل

.(02-5:91جوحنا1،يعملههوماجميعوئريه

:لليهودقالفت!ذ.أرللهالذىاللهباسمكلهاآياتهيفعلالمسيح!أن:لتد

25(-01:24يوخا"!لىتهدهىأبىياسمأع!لهاأناانتىالأتالا"

ليستفإنهاالمؤمنينأيدىعلىوعجائبآياتمنجرتمه!اأنهالمؤكدومن

قولأيذكرفا!نجيل،الصورمنصورةأيةعلىاللهوبينبينهمخلط/،ىمررا2

النظرياتصدقعلىبرهانأالمعجزاتإتخاذنظريةيهدمالحمددهذافىللميح

حدوثأوالإنسانفىالإلهحلولعنالقديمالعالآفىشاعتالتىالفلسفية

المسيح:لانعلىيقولنهو.بينهيسااتحاد

أعملهااناالتىنالأعماليىيؤمنقن:لكمأتولالحقالهق"

.(14:12يوحنا!،منهاأعطمويعملأيضاهويعملها

اللهبينأو،والمؤمنينالمميحبينأو،والمسيحاللهبينالر:ابطعنحديثف
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"بذاتذاتاتصال"أو"جواهربينروابط"عنبالحديثيسمحلاوالمؤمنين

صلاتعنحديثا"يكونأنفيهالقولغايةوإنما"ذاتمنذاتانبثاق"أو

ومعنوية.روحية

والذى،يقبلنىأرسلهقنيقبلالذى":المسيحلسانعلىالإنجيليقول

.(13:02يوحنا)"أرسلنىالذىيقبليقبلنى

.(12:44يوحنا)"أرسلنىبالذىبل،بىيؤمنليسبىيؤمنالذى"

حفظتمإن.محبتىفىاثبتوا.أناأحببتكمكذلكالآبأحبنىكما"

فىوأثبتأبىوصاياحفظتقدأناأنىكما،محبتىفىتثبتونوصاياى

.01(-15:9يوحنا)"محبته

أنىكماالعالممنليسو!لأنهمأبغضهموالعالمكلامكأعطيتهمقدأنا"

وأنا،فىالابأيهاأنتأنككما،واحدأالجميعليكون..العالممنلس!ث

.(17:14،21يوحنا)"فيناواحدأأيضأهمليكونوا،فيك

ت

يوحنا-إنجيلروايةحسب-المسيحصنعهامعجزةأولكانتولقد..هذا

حفواهعرسفىذلكوكان.أمهمنإيحاءعلىبناء،خمرأءالماتحويلههى

:تلاميذهمع

وذيمى.هناكيسوعأموكانتالجليلقانافىعرسكانالثالثاليومفى"

لهمليس:يسوعأمقالتالخمرفرغتولما.العرسإلىوتلاميذهيسوعأيضأ

أمهقالت.بعدساعتىتأتلم،امرأةياولكلىما:يسوعلهاتال.خمر

..هناكموضوعةحجارةمنأجرانستةوكانت.فافعلوهلكمقالمهما:للخدام

لهم:قالثم.افوقإلىفملأوها،ءماالأجراناملأوا:يسوعلهمقال

الماءالمتكأرئيسذاقفلمافقدموا،المتكأرئيسإلىوقدئواالآناستقوا

له:وقالالعرش!المتكارئيسدعا..هىأينمنيعلميكنولمخمرأالمتحول

أنتأما.الدونفحينئذسكرواومتى،أولأالجيدةالخمريضعإنماإنسانكل

.الآنإلىالجيدةالخمرأبقيتفقد
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فآمنمجدهواطهرالجلطقانافىيسوعفعلهاالآياتيدايةهذه"

(11-ا:2يوحنا)"تلاميلىهول

فىمتىإنجيليجملهاومعجزاتآياتصنعالمسيحأنالأناجيلرتذكر

ئغفموالقرىكلهاالمدنيطوفيسوعوكان":بقولهرسالتهعنالحديثمعرض

فىضعفوكلمرضكلويشفى.الملكوتببشارةوئكرر.مجامعهافى

1."9:5متى)"الشعب

،رإثارةأهميةمنلهالماالمفمئلبالعرضجديرانالآياتمننوعينأنعلى

المستقبل.بأحداثرالتنبؤ،الموتىإحياء:رهما

طلأ

الموتى:ءإحيا.

الموترقادالراقدينإقامةعمليةمارسالمسيحأنالأربعةالأناجيلتذكر

كما،لوقابذكرهاانفردوالثانية،ومتىمرقسذكرهاالأولى،مراتثلاث

المجمعرئيسابنةأنهافنعلمالأولىبالحالةونبدأ.الثالثةبذكريوحناانفرد

يأتىأنالمسيحيرجوأبوهاذهبوبينما،تموتأنوشكعلىمريضةوكانت

بيدهاويأخذإليهايذهبالمسيحلكنبموتهايخبرهقنءجائمثئفىلعلهالزيارتها

:فنقولمرقسروايةحسبالقصةونعرض.رقادهامنفتقوم

يايرساسمهالمجمعرؤساءمنواحدوإذا،البحرعند(المسيح)كان"

تأتىليتك.نسمةآخرعلىالصغيرةابنتى:قائلأكثيرأإليهوطلب..ءجا

وكانوا،كثيرجمعوتبعهمعهفمضى.ذتحيالتشضعليهايدكوتضع

يزحمونه.

لماذا.ماتتابنتك:قائلينالمجمعرثيسدارمنجاءوايتكلمهووبينما

المجمع:لرثيسفقالقيلتالتىالكلمةلوقتهيسوعفسمع؟بعدالمعلمتتعب

أخاكاويوحناويعقوببطرسإلايتبعهأحدا"يدعولم.فقظ،آمنتخفلا

.يعقوب
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فدخل،كثيرأويولولونيبكونضجيجأورأى،المجمعرئيسبيتإلىءفجا

نائمة.لكنهاالصبيةتمتلم؟وتبكونتضجونلماذا:لهموقال

والذينوأمهاالصبيةأباوأخذاالجميعفأخرجهوأما،عليهفضحكوا

طليثا:لهاوقالالصبيةبيدوأمسك.مضطجعةالصبيةكانتحيثودخلمعه

ومشتالصبيةقامتوللوقت.قومىأتوللكصبيةيا:تفسيرهالذى،قومى

ناكثيرأنأوساهم،عظيمأبهتأفبهتوا.سنةعشرةاثنتىابنةكانت!نها

ء(43-5:21مرتس)"لتاكلتعطىأن:وقالطلكاصديعلملا

لكنها،الصبيةتمتلم":قولهالمسيحلسانعلىمرتسأكدلقد

الصبيةإن":المسيحلسانعلىقالإذالحالةنفسمتىأكدوكذلك"نائمة

(،9:2متى)"نائمةلكنها،تمتلم

الفتاةهذهاعتبارعلىيصرأن،والإنجيلبالمسيحيؤمنأحديستطيعفهل

!؟المسيحأحياهاميتة

،إغماءحالةفىكانتالفتاةتلكأنالحالةهذهفىقولهيمكنماأقصىإن

المسيح.شفاهاثم،الموتوشكعلىأو،وعىفقدانأو

عقيدة"عنالكلامعندذكرناهافقدلوقاذكرهاالتىالثانيةالحالةوأما

الأرملةلأمهوحيدلابنوكانت،"بهوآمنواومعجزاتهالمسيحشاهدواالذين

.الحاملونفوقفالنعشولمس"المسيحفتقدم،النعشفىالمشيعونحملهوقد

."أمهإلىفدفعهيتكلموابتدأالميتفجلس،قمأقوللك،الشابأيها:فقال

51-1،:7الوقا

إثرحديثأتوفىلميتيوحنابذكرهاانفردالتىالثالثةالحالةكانت..وأكيرأ

قريةمنعنيبابيتمنلعازروهوهريضأإئسانكاني!:يوحنايقول.مرض

تحبهالذىذاهو،سيديا:قائلتينإليهالأختانفأرسلت.أختهاومرثامريم

مريض.
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..اللهمجدلأجلبل،دلموتديسالمرضهذا:قاليسوعسمعفدما

هناكأكنلمأنىلأجلكمأفرحوأنا،ماتلعازر:لتلاميذهقالذلكبعدثم

أيامأربعةلهصارقدأنهوجديسوعأتىفلما..إليهلنذهبولكن،لتؤمنوا

:ليسوعمرثافقالت..القبرفى

كلأنأعلمأيضاالآنلكنى،أخىيمتلمههناكنتلو،سيديا

.إياهالذهيعطيكالذهمنتطلبما

..أخوكسيقوم:يسوعلهاقال

ارفعوا:يسوعقال.حجرعليهؤضيئوقدمفارةوكانتالقبرإلىوجاء

فوقإلىعينيهيسوعورفعموضوعأالميتكانحيثالحجرفرفعرا..الحجر

فىانكعلمثوأنا،لىسمعتلأنكأشكرك،الآبأيها:وتال

لبؤمنوا،تلتالواتفالجمعهذالأصلولكن،لىتسمعحينكل

أوسلتنى.أنك

ويداهالميتفخرج،خارجأهادعازر:عظيمبصوتصرخهذاقالولما

."يذهبودعوهحلوه:يسوعدهمفقال..باقمطةمربوطاتورجلاه

(،،-ا:11يوحنا)

روتهاحسبما،مواتبعدالمسيعأقامهمالذينالراقدينقصةتكتملوبهذا

الأناجيل.

المستقبل:بأحداثالتنبؤ.

النطاموانهدامالدهربانقضاء.لتلاميذهتنبأالمسيحأنالأناجيلتذكر

الأحداثتلككلوأن.الناسليدينذلكبعدعودتهثم،بأكملهالكونى

متى:إنجيليقول.تلاميذهفيهعاشالذىالجيلفىتحدثسوتالجسام

قل:قائلينانفرادعلىالتلاميذإليهتقدمالزيتونجبلعلىجالسهوفيما"

الدهر؟ءوانقضامجيئكعلامةهىوماهذايكونمتىلنا
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باسمىسيأتونكثيرينفإن،أحديضلكملاانظروا:لهموقاليسوعفأجاب

..كثيرينويضلونهوالمسيحأناقائلين

يعطىلاوالقمر،الشمستطلمالأيامتلكضيقيعدوللوتت

وحينئذ،تتزعزعالسماءوتوات،السماءمنتسقطوالنجوم،ضوءه

،الأرضقبائلجميعتنوجوحينئذالسماءفىالإنسانابنعلامةتظهر

رأيتممتى.كعيرومجدبقوةءالسماسحابعلىآتيأالإنسانابنويبصرون

.الأبوابعلىقريبأنهفاعلمواكلههذا

."كلههذايكونحشالجيلهذايمضىلا:لكمأقولالحق

34متى) - 3 : ri)

حتىالجيلهذايمضىلا:لكمأقولالحق":مرقسإنجيلقالوبالمثل

بم.Irv:13مرقس)t(كلههذايكون

حتىالجيلهذايمضىلاإنه:لكمأقولالحق":لوقاإنجيلقالوكذلك

.(21:32لوقاا"الكليكرن

فىفقطئذكرلمالأرضإلىثانيةوعودتهالعالمبانقضاءالمسيحتنبؤإن

منكعيرةمواضعفىذلكتكررإنما،لسؤالهالتلاميذاختارهاالتىالمناسبةتلك

الذينالأوائلالمسيحيينبينسادتعقيدةكانتأنهايبثنمما،الأناجيل

متى.هوالأناجيلكتبةمنراحدبينهمومنالمسيحعاصروا

فىيعدلمالمسيحعاصرالذىالجيلفىالعالمءبانقضاالتنبؤعنالحديثإن

منيقرببمااليومإلىالمسيحجيلبعدقائمأالعالمظلأنبعدتعليقإلىحاجة

جيلأ.خمسين

،رز

سابقيه:معجزاتبينالمسيحفعجزات.

شفاء:هىأريعمجالاتشملتللمسيحكثيرةمعجزاتعنالأناجيلتحدثت

بأحداثوالتنبؤ،الموتىوإحياء،وتكثيرهالظعامومباركة،والعاجزينالمرضى

الأخيرينالمجالينمعجزاتفىقيلمابالتفصيلاستعرضناوقد.المستقبل

.وإثارةأهميةأكعرباعتبارهما
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الأنبياءمنمحدودعددمعجزاتمعالمسيحمعجزاتنستعرضأنالآنونريد

الصحيحالوضعذلكبعدنقررثم،والاختلافالائتلافأوجهلننطرسبقوهالذين

سابقيه.معجزاتبينالمسيحلمعجزات

*

سبقتد-بيانهسبقاكم-إلياسأنلوجدناالموتىإحياءبمجالبدأنافإذا

فعلوكذلك،(17:الأولالملوك)الأرملةابنوأحياالمجالهذافىالمسيح

إليشعدخل)فقد.الشونميةالمرأةبابنالشىءنفسإليشعوخليفتهتيلميذه

علىالبابوأغلقذدخل.سريرهعلىومضطجعميتبالصبىرإذاالبيت

فمهووضعالصبىفوقواضالجعصعدثم.الربإلىوصلىكليهمانفسيهما

ثم.الولدجسدفسخنعليهوتمدديديهعلىويديهعينيهعلىوعينيهفمهعلى

فعطسىعليهوتمذدوصعدهناكإلىوتارةهناإلىتارةالبيتفىوتمشىعاد

ععنيه.الصبىنتحنمهراتسبعالصبى

إليهدخلتولما،فدعاها،الشونميةهذهادع:وقال(غلامه)حيجزىفدعا

حملتثمالأرضإلىوسجدترجليهعلىوسقطتفأتت،ابنكاحملى:قال

.(37-4:32الثانىالملوك)"وخرجتابنها

كانعندماحدثفقد.وفاتهبعدالموتىإحياءعمليةمازشهذاإليشعإنبل

فىالميتذلكأسقطواأنالغزاةمنخوفأعجلعلىموتاهمأحديدفنونتومه

الرجلوقامالروجلهعادتالحالونى،إليشععظامجسدهفلمس،إليشعقبر

رجليه:علىيسعىالميت

دخولعندالأرضعلىتدخلصوآبغزاةوكان.ذدفنؤإليشعمات"

تبرفىالرجلذطرحواالغزاةرأواتدبهمإذارجلأيدذنونكانواوفيما.السنة

.،ربلفهعليولامعاش،إلهئ!ععطامومسالربلنزلنلما.إليشع

(21-13:02الثانىالملوك)

إنما،فقطالوفاةحديثىالموتىمنمحدودأعددأيحيىلمحزقيالإنبل
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ونخرترفاتهموتحللتالأمدعليهمطالأنثعدالموتىمنعظيماجيشاأحيا

عظامهم:

وهىالبقعةوسطفىوأنزلنىالرببروحفأخرجنىالربيدعلىكانت"

وإذاالبقعةوجهعلىجدأكثيرةهىوإذاحولهامنعليهاوأمرنىعظامأملآنة

سيديا:ذقلت؟العظامهذهأتحيا..آدميابن:لىذقال.جدا"يابسةهى

العظامأيتها:لهاوقلالعظامهذهعلىتنبأ:لىذقال،تعلمأنت،الرب

أدخلهأنذا:العظاملهذهالربالسيدقالهكذا.الربكلمةاسساليابسة

جلدا"عليكموأبسطلحمأوأكسيكمعصبأعليكموأضعفتحيونروحأفيكم

.الربأناأنىوتعلمونفتحيونروحأفيكموأجعل

كلالعظامفتقاربترعشوإذاصوتكانأتنبأأناوبينماأمرتكمافتنبأث

فوقمنعليهاالجلدوئ!طكساهاواللحمبالعصبوإذاونظرثعظمهإلىعظم

.روحفيهاوليس

هلم:الربالسيدقالهكذاللروجوقلآدميابنتنبأ،للروجتنبأ:لىفقال

.ليحيواالقتلىهؤلاءعلىوهبالأربعالرياحمنروحيا

أقدامهمعلىوهاهواذحمواالروحذعهمفدفلأمرنىكمافتنهأت

.(01-37:1حزقيال)،جدأجدأعطممجهش

ممدأ

والقحطالجفافبحدثتنبأقدإلياسنجدالمستقبلبأحداثالتنبؤمجالوفى

إلهالربهوحى":لهقالحيثالشريرالملكلاخابالتحدىموقففىوذلك

عندإلاالسنينهذهفىمطرولاطليكونلاأنه:أمامهوقفتالذىإسرائيل

."قولى

."الأرضفىمظريكنفلم!إيلياتنبأكماالجفافحدثوقد

الثالثةالسنةفىإيلياإلىالربكلامكان"الجفافسنواتانقضاءوبعد
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ىءليتراإيليافذهب.الأرضوجهعلىمطرأفأعطىلآخابءوترااذهب:قائلأ

.لآخاب

إلىهنامنوكان.مطردوئحسلأنهواشربكلاصعد:لآخابإيلياوقال

.."عظيممطروكانوالريحالغيممناسودتءالسماأنهنا

نبوءته:وتحققتسنينسبعبالجفاتإليشعتنبأوكذلك

وتغريىوبيتكأنتانطلقىقومى:قائلأابنهاأحياالتىإلمرأةإليشعكلم"

سنين.سبعالأرضعلىأيضأفيأتىبجوعدعاقدالربلأنتتغريىحيثما

فىوتغربتوبيتهاهىوانطلقتاللهرجلكلامحسبوفعلتالمرأةفقامت

أرضمنالمرأةرجافسنينالسبعنهايةوفىسنينسبعالفلسطينينأرض

.(3-8:1الثانىالملوك)"الفلسطينيين

على،العاقرسارةزوجتهمنلهابنبمولدإبراهيمالملالكةنئأتأنسبقوكما

قائلة:الربلسان

."ابنامرأتكلسارةويكرنالحياةزماننحوإليكأرجعإنى"

(18:01تكوين)

."إسحق..ابنالإبراهيموولدتفحبلت،تكلمكمالسارةالربوفعل"

(3-:21تكوين)

ابنلهايكنلم"التىالشونميةالمرأةمعإلياستلميذإليشعفعلكذلك

تحتضنينالحياةزماننحوالميعادهذافى:(إليشع)فقال..شاخقدورجلها

كماالهعاةزهاننحوالمععادذلكفىاثناوولدتالمراةفحملت..ابنأ

.(18-1،:،الثانىالملوك)!هالولدوكير،إلمشعلهاتال

"

ذإهذامنأكثرفعلقدموسىنجدوالعاجزينالمرضىشفاءمجالوفى

موسىعلىتذمرهمعلىلهمعقابأإسرائيلبنىاجتاحمميتءوباسريانأوقف
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مسرعأثهاواذهبثخورأوضع..المجمرةخذ":لهارونموسىفقالوهارون

كماهارونفأخذها،الربقبلمنخرجقدالسخطلأنعنهموكفرالجماعةإلى

الوكأ،نامتنع..موسىتال

.(وسبعمائةألفأعشرأربعةبالوبأماتواالذينفكان

(94-16:46عدد)

عليهماللهستلطحينإسرانيللبنىجماعيةإبادةعمليةموسىأوقفكذلك

الهئاتالشعبعلىالربأرسل"فقدتذمرهمعلىلهمعقابالتهلكهمالهئات

موسىإلىالشعبفأتىإسرائيلمنكثيرونقومفماتالشعبفلدغتالمحرقة

عناليرفعالربإلىقصتل،وعليكالربعلىتكلمنا،أخطأناقد:وقالوا

حيةلكاصثع:لموسىالربفقال.الشعبلأجلموسىفصلى..الحئات

!عةهوسىفصنع.يحياإليهاونظرلدت!قنفكلرايةعلىوضعهامحرتة

ونطرإنساناحعةلدغتمتىنكان،الراكةعلىووضدمانحاسهن

.(9-21:6العدد)(يحياالنحاسحعةإلى

ثخيلهنعمانجاءعندماالأراميينجيشقائدنعمانبرأقدإليشعنجدكذللث

اذهب:يقولرسولأاليشعإليهنأرسل"إليشعبيتبابعندووقفومركباته

صىكلحملحمهئرجع..إليكلحمكفيرجعالأردننىمراتسبعواغتسل

.(1،-5:9الثانىالملوك)"وطهرصغهر

دليهمدعاأنبعدالأراميينمنكبيرجيشإلىالبصرإليشعردكذلك

:أرامملكأرسلفقد.يربدحيثإلىوميادتهمأسرهميستطيعحتىبالعمى

اللهرجلخادمفبكربالمدينةوأحاطواليلأوجاءواثقيلأوجيشأومركباتخيلأ"

له:غلامهفقال.ومركباتوخيلبالمدينةمحيطجيشوإذا،وخرجوقام

معهم.الذينمنأكثرمعناالذبنلأنتخفلا:فقال؟نعملكيف،سيدىياآه

الأممهؤلاءاضرب:وكالالربإلىإلمشعصلىإلمهعنزلواولما

اتبعوئى:إليشعلهمفقال.إلهشعكقول1السنضركهم،بالعمى
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فلما.السامرةإلىبهمفسار،عليهتفتشونالذىالرجلإلىبكمفأسير

.فعهصروا.هؤلاءأعينالتح،ربيا:إليشعلالالسامرةدخلوا

.السامرهوسطنىهموإةأنأيصروااععنهمالربففتح

..تضربلا:فقال..؟أضربهل:رآهملمالإليشعإسرائيلملكفقال

وشريوافاأكلوا..سيدهمإلىينطلقواثمويشربوألافيأكلواأمامهمءوماخبزأضع

أطلقهم.ثم

."إسرانيلارضإلىتدخلارامبموشتعدولم

(23-6:13ىالثانالملرك)

الكبيرةالأعاجيبعننتكلملاسوف،وتكثيرهالطعاممباركةمجالوفى

وكيفإلياسنذكرولكنا،المجالهذافىموسىيدعلىجرتالتىوالكثيرة

يقتاتاستمروكيف،ءمساصباجراللحمبالخبزإليهوتأتىالغريانتعولهكانت

طيلةزيتوكوزدقيقكنارمنعندهانازلأكانالتىالمرأةبيتفىوقنهو

.(17:،لأولالملوك).القحطسنوات

استعيرىاذهبى:فقال!فقيرةامرأةبيتفىزيتدهنةإليشعبارككذلك

وأغلقىادخلىئمتقللىلانارغةأوعيةجيررانكجمبععندمنخارجمنأوعيةلنفسك

انقليه.امتلأوماالأوعيةهذهجميعفىرصئبىبيتيكرعلىنفسكعلىالباب

لهايقدمونهموكانوابنيهاوعلىنفسهاعلىالبابوأغلقتعندهمنفذهبت

،وعاءأيضألىقدم:لابنهاقالتالأرعيةامتلأتولما،تصبوهيالأوعية

إليشع()اللهرجلوأخبرتفأتتالنريتفوقف،وعاءبعدبوجدلا:لهافقال

بقى"بماأنتلاوعيشىدينكوأوفىالزيتبيعىاذهبى.فقال

(37-:،المانىالملوك)

فقال..رغيفأعشرينباكورةخبزاللهلرجلوأحضر...رجلءجا"وأيضأ

أمامهذاأجعلهل؟ماذا:خادمهفقال.ليأكلواالشعبئأعط:(إليشع)
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يأكلون:الربتالهكذالأنهفياكلواالشعبأعط:نقال.رجلمئة

.،عنهمونضلنأكلواأهامهمفجعل،عنهمويفضل

(43-4:42الثانىالملوك)

نيني

معجزاتعنفيهاتحدثناالتىالأربعالمجالاتتلكتركناماوإذا..هذا

كانلمنالأخرىالمجالاتفىكذلكسبقا"لوجدنا،سابقيهمعجزاتبينالمسيح

.الأنبياءمنقبله

فنظر،جاع،عنيابيتمنخرجوالما"أنهمتلاميذهمعللمسيححدثفقد

لمإليهاجاءفلما،شيئا7فيهايجدلعلهوجاءورقعليهابعيدمنتينشجرة

يأكللا:لهاوقاليسوعفأجاب،التينوقتيكنلملأنه،ورقآإلاشيما"يجد

.يسمعونتلاميذهوكان.الأبدإلىبعدثمرا7منلقأحد

الصباحوفى.المدينةخارجإلىخرجءالمساصارولما..أوشليمإلىوجاءوا

له:وقالبطرسفتذكر.الأصولمنيبستقدالتينةرأوامجتازينكانواإذ

.(21-11:12مرقس)"يبستقدلعنتهاالتىالتينةافظر،سيدىيا

بصبيانإذاالطريقفىصاعدهووفيما"إليشعأمرمنكانمانذكروهنا

.أقرعيااصعد..أقرعيااصعد:لهوقالوامنهوسخرواالمدينةمنخرجواصغار

.الربباسمولعنهمإليهموفظرورائهإلىفالتفت

.،ولدأوأركعيناثندمنهموأنترستاالوعرمنديتانفخرجت

42-2:23الثانىالملوك)

تقديمهايريدنعمانكانالتىالهديةمنوأخذعليهإليشعخادمكذبوعندما

عليهدعا،قبلمنإليشعرفضهاوالتىشفائهفىبفضلهاعترافا7إليه

مننخرج5الأيدإلىوثنسلكيكيلتصقنعمانيرص":قائلأ

.(5:27الثانىالملوك)،كالثلجأيرصأمامه

!!

(والأنبياءالنبوة-7)
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الأنبياءفنجد،ءالسماإلىالرفعمجالإلىنأتى-آخرا7وليس-وأخيرا7

.المجالهذانمىأبضا"سبقواقد،السابقين

أخنوخسار"فقدالسماءإلىزيخعتد(إدرشى)أخنوخنهذا

.(5:25تكوين)،أخذهاللهلأنيوجدودماللهمع

هماوفيما"الناسأعينأمامءالسماإلىبالرفعإلياسحياةانتهتكذلك

إيليافصعد،بينهماففصلتنارمنوخيلنارمنمركبةإذاويتكلمانبسيران

."ءالسماإلىالعاصفةفى

:ن!

المبصرينكليراهاالوضوحكلواضحةئرىالتىالحقيقةإلىنصلوالآن

قالهماهرالمسيحمعجزاتفىيقالماأقصىإن:صدقفيقولون

الإسرائيليونأيها":الأشهادرءوسعلىوأعلنهتلاميذهرئيسكطرس

:الأقوالهذهاسمعوا..

وعجائبكقواتاللهقتل!مندكمتبرهنتدرجلالناصرىيسوع

.،تعلمونأنتمكماوسطكمنىثيدهاللهصنعهاوآيات

(2:22الرسلأعمال)

..اليهوديةكلفىصارالذىالأمرتعلمونأنتم..وقالفاهبطرسفتح"

الذىوالقوهالقدسثالروحاللهمسحهوكيفالناصرةمنالذويسوع

كاناللهلأنإكليسىعليهمالمتسلطجميعويشفىخيرأيصنعجال

.آ38-01:34الرسلأعمال)،معه

أكرمكمابهاأكرمهالذىللهفيهاوالأخيرالأولالفضلوآياتمعجزاتفهى

لبعضتكرارا"المسيحمعجزاتجعلأنبخلقهاللهلظفومن.فبلها!نبياء

موسىفعلهلماخلافأأرضيةمعجزاتجميعأأنهاراحظ.سابقيهمعجزات

شاهدلقد.السواءعلىوالسماويةمنهاالأرضيةالمعجزاتمنالكثيرمن

ذإ،مصرمنخروجهمءثناأءالسمامنعليهمتنزلالمعجزاتإسرائيلبنو

عمودوانتقلوراءهموسارإسرائيلعسكرأمامالسائراللهملاكانتقل"

إسرائيلوعسكرالمصريينعسكربينفدخلءهموراووقفأمامهممنالسحاب

الليل.كلذاكإلىهذايقتربفلمالليلوأضاءوالظلامالسحابوصار
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الليلكلشديدةشرقيةبريحالبحرالربفأجرىالبحرعلىيدهموسىومد

.(21-14:91خروج)"ا،الموانشقيابسةالبحروجعل

المساءفىفكان"المسماءمنعليهمينزلالخبزإسرائيلبنوشاهدءسيناوفى

المحلة.حوالىالندىسقيطكانالصباعوفى،المحلةوغطتصعدتالسلوىأن

دقيق،قشورمثلدقيقشىءالبريةوجهعلىإذاالندىسقيطارتفعولما

هو؟من:لبعضبعضهمقالواإسرائيلبنورأىفلما.الأرضعلىكالجليد

لتأكلواالربأعطاكمالذىالخبزهو:موسىلهمفقال.هومايعرفوالملأنهم

.(16-16:13خروج)"أكلهحسبواحدكلمنهالتقطوا..

يرونها،موسىبمعجزاتفخورينالمسيحعهدعلىإسرائيلبنوكانولذلك

تصئعآيةأية":لهقولهموكان،المسيحئجريهاالتىتلكمنوأعظمأكبر

هوكماالبريةنىالمنأكلواآياؤنا؟تعملهاذا؟يكونؤمنلنرى

03-31(:6يوحنا)لاليأكلواالسماءمنخبزأأعطاهمأنهمكتوب

منآيةيريهمأننسألوهلئجربوهوالصدوقيونالفرشيونإليهوجاء"

.(15:1متى)،السماء

سفرلغةاستعرناماوإذا،جديدفيهاليسالمسيحمعجزاتإنالحق

جديد.الشمس!تليس:نقول"الجامعة"

بئتي

ومعجزاته:دسي.

فنجدهاالمسيحمعجزاتعنتتحدثحينالأناجيلفىتغلبظاهرةهناك

،آياتمنيديهعلىاللهأجراهماكتمانعلىالدائمحرصهلسانهعلىتبين

تماما"يعلمالمسيحكانلقد.فيهالقومفتنةعدمعلىمنهحرصا"إلاذلكوما

آلهةيخترعونالناسكانوكيفزمانهفىوالعقائدىالفكرىالتخلفمقدار

:فيقولوناالبشربأفعاليخلطونهاأفعالألهاوينسبونأساطيرحولهاينسجون

.ءالسماإلىصعدإلهابنوذلك،ءالسمامننزلإلههذا

بكلالبشرعلىئخلعالألوهيةكانتكيف"الرسلأعمال"سفرويرينا

فقد.للمسيحيةالدعوةفيهابدأتالتىالأممتلكويينالزمانذلكفىبساطة

إليهفشخصنبتكلمبولسيسمعكانهذا.عاجزرجللسترةفىيجلسكان"
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فوثب،منتصبأيىجلكعلىقم:عظيمبصوتقالليشفىإيمانألهأنرأىوإذ

يمشى.وصار

ليكاونيةكلغةصوتهمرفعوايولسفعلمارأوالمافالجموع

برنابايدعونفكانوا.إلعناونزلوايالناستشئهواالألفةإنتائلين:

بثيرانالمدينةبذامكانالذىزفسكاهنفأتى.."هرمس"وبولس"زفس"

يذبح.أنيريدوكانالجموعمعالأبوابعندوأكاليل

صارخينالجمعإلىواندفعا.ثيابهمامزقاوبولسبرناباالرسولانسمعفلما

وقائلين:

نأئبمثئركممثلكمآلامتحتبشرأيضا2نحن؟هذاتفعلونلماذا،الرجالأيها

وكلوالبحروالأرضءالسماخلقالذىالحىالإلهإلىالأباطيلهذهمنترجعوا

14:15الرسلأعمال)"فيهاما - A).

غيرإحسانا"البرابرةأهلهافقذممليطةتدعىالجزيرةأنوجدوانجواولما"

أجلومنأصابناالذىالمطرأجلمنجميعناوقبلوانارا"أوقدوالأنهمالمعتاد

.البرد

أفعىالحرارةمنفخرجتالنارعلىووضعهاالقضبانمنكثيرا"بولسفجمع

وأما،ردىءبشىءيتضررولمالنارإلىالوحشهوفنفض..يدهفىونشبت

.ميتا"بغتةيسقطأوينتفخأنعتيدأنهينتظرونفكانواهم

تغئروا،مضرشىءلهيعرضلمأنهورأواكثيرأانتطروافإذ

.(6-أ:28الرسلأعمال)،إئههو:وتالوا

وجعلالملككرسىعلىوجلسالملوكيةالحلةهيرودسلبسمعينيوموفى"

.،إنسانصوتلاإلهصوتهذا:الشعبفصرخ،يخاطبهم

r(-rr?:12الرسلأعمال)

ارتبطالتىمعجزاتهكتمانعلىالمسيححرصذلكأجلمن

قالهكذا.أجلهممنفصئنقتطلبوهاالذينيإيماندائماحدوثها

إيمانوهوالمعجزةصنعالذىهوالإنسانإيمانيأنوغلمالمسيح

ذلكئفقدوحين،أجلهمنصئيقتالذىوذلكالفاعليل!مشترك

.والإخفاقالعجزدائمايحدثالإيمان
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وقائلأ:جاثيآرجلإليهفتقدم"المجمعإلىوتلأميذهالمسيحءجاأنحدثفلقد

فلمتلاميذكإلىوأحضرته..شديدأويتألمئصرعفإنهابنىارحم،سيديا

إلى،الملتوىالمزمنغيرالجيلأيها:وقاليسوعفاجاب.يشفوهأنيقدروا

أحتملكم؟متىإلى؟معكمأكونمتى

تلكمنالغلامف!ثئفيئالشيطانمنهفخرجيسوعفانتهره.ههناإلىقذموه

الساعة.

نحرجه؟أننحننقدرلملمادا:وقالواانفرادعلىيسوعإلىالتلاميذتقدمثم

إيمانلكمكانلو:لكمأقولفالحق،إيمانكملعدم:يسوعلهمئقال

ولافينتقلهناكإلىهنامنانتقلالجبللهذاتقولونلكنتملخردحبةمثل

.(02-1£:17متى)"لديكمممكنغيرشىءيكون

.والكتمانالإيمان:هماشيئينعنالمسيحمعجزاتفىدائما"فلنيحث

منها:نذكرالتىالشواهدتقولفهكذا.متلازميندائما"نجدهماولسوف

.هومشتالصببةتامت"أنفبعد:المجمعرئعسثنتإحياء.

.،يذلكأحديعلملاأنكثيرأأوصاهم

5:3مرقس) - ro،،6-،8:9لوقا،)

نأتقدرأردت7إن:لهقائلأ.أبرصإليهأتى":الأيرصتطهير.

يتكلموهوفللوقت.فاطهرأريد:لهوقالولمسهيدهومديسوعفتحق.تطهرنى

"البرصعنهذهب

)مرقس،شيئالأحدتقللاائظر:وتالللوتتانتهوا"ذلكثعد

.14(-5:12لوقا،،-8:1متى،،،-9،:1

..داوديابنارحمنا:ويقولانيصرخانأعميانتبعه:الأعمىءشذا.

سيد.يانعم:لهقالا؟هذاأفعلأنأقدرأنىأتؤمنان:يسوعلهمافقال

فانفتحت.لكمالبكنإيمانكماثحسب:قائلأأعينهمالمسحينئذ

."أعبنهما
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خرجاولكنهما.أحديعلملاانظرا:قائلايسوعانتهرهما"ذلكبعد

."كلهاالأرضتلكفىوأشاعاه

(26-8:22مرقس،31-9:27متى)

فشفى.والمجانينالسقماءجميعإليهقذموا":الشياطينإخراج"

."شياطينوأخرج..مرضىكانواكثيرين

."عرنوهلأنهميتكلمونالشياطينيدعلم"ذلكبعد

14-4:04لوقا،-34-1:32مرقس)

هذاكاتبلأنإلاذلكومايوحناإنجيلمنشواهدنقتبسلمأنناويلاخط

الوسيلةباعتبارهاالمسيحمعجزاتإظهارعلى-بئناكما-ركزقىا!لإنجيل

ولهذا،الممئبلبشئىونشرهاإذاعتهاإلىيدعوفهوثئمومنللإيمانالرئيسمية

بقىواحدا"2يثميعاأنعلى.معجزاتهكتمانتطلبالتىالمسيحأقوالمنهاختفت

شاكلةعلىفيهفسارإغفالهيستطعلمالذىالإيمانشطروهوالإنجيلهذافى

تمامآ.أظهرتهالتىالأخر!الثلاثةالأناجيل

إحياءوهىألايوحناإنجيلفىالكبيرةالآيةالحدوثملازماصالإيمانفنجد

يمتلمههناكنتلو،سيديأ":ليسوع،(مرثا"أختهقالتفلقد.لعازر

لهافقال،اللهيعطيكاللهمنتطلبماكلأنأعلمأيضأالآنلكنى.أخى

..أخوكسيقوم:يسوع

..يدعوكوهوحضرقدالمعلم:قائلةسرا"أختهامريم(مرثا)ودعت

سيديا:لهقائلةرجليهعندخرثورأتهيسوعكانحيثإلىأتتلمافمريم

أخى"يمتلمههناكنتلو

لكأتلألم"إهرثاالمسيحقالهاولقدثالمسبعالأختانآمنتلقد

،ا!بأيها:وقالفوقإدىعينيهيسوعرفع"ثم"اللهمجدترينآمنتإن

.44(-11:21يوحنا")الميتخرج"ذلكبعد"لىسمدتلأنكأشكرك

.3خرتجولافخذثالأخرىالثلاثةالأناجيلفىالإيمانشطرعنوأما
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سقفىتحتتدخلأنمستحقا"لسمث،سيديا":للمسيحقالالمئةقائدفهذا

."غلامىفيبرأفقطكلمةقللكن

ولاأجدلم،لكمأقولالحق:يتبعونللذينوقالتعجبيسوعسمعفلما"

."هذابمقدارإيمانآإسرائيلفى

ذبرأ.لكليصدنآمنثوكمااذهب:المئةلقائديسوسصتالنم"

.(01-7:6لوقا،"11-8:8متى)،الساعةتلكفىغلامه

هدل!ومستورائهمنءتجاقدسنةعشرةاثنتىمنذدمنازفةامرأة"وتلك

."شئفي!ثفاقطثوبهمسسعثإن:نفسهافىقالتلأنهاثوبه

شفاكتدإيمانك"اينةياثقى":فقالوأبصرهايسوعفالتفت"

."الساعةتلكمنالمرأةفثفيت

(43-5:52مرقس.!8-!8:3لوقا،22-9:02متى)

داود.يابنسيدياارحمنى:قائلةإليهصرخت"التىالكنعانيةالمرأةوتلك

عظيم،امرأةيا:لهاوتاليسوعأجابحيننذ..جداصمجنونةإبنتى

."الساعةتلكمناكنتها.-نعثئفيتتريدينكمالكليكن،إيمانك

(r.-7:26ومرقس281-51:22متى)

كانتمعجزاتهالمسيحفيهاصنعالتىالأحوالجسيعوفى

الشكرثموالإكراميالتوفيقودصكلائهاللهإلىصلاتهداثماتصاحبها

الذه.نعماءعلى

أيها:وقالفوقإلىعينيهيسوعرفع"إذ،لعازرإحياءعندذلكرأينا

."لىسمعتلأنكأشكرك،الآب

بينمنأخذه"فقدةالأصمشفاءعندحدثكماكثيرةمواقففىونراها

..الجمع

وللوقت-انفتحأى-أفثا:لهوقال،وأن،ءالسمانحونظرهورفع

د(36-7:33مرقس)"لأحديقولوالأأنفأوصاهم.أذناهانفتحت
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نحونظرهورفعوالسمكتينالخمسةالأرغفةأخذ"الطعاممباركةوعند

الجميعفأكل.للجموعوالتلاميذللتلاميذوأعطىوكسير،وبازلثالسماء

."وشبعوا

(6:11يوحنا،-9:1617،لوقا02-14:91متى)

تلكفى":دلهالجزيلبالشكرتقدمشياطينإخراجفىتلاميذهنجحوحين

!نكوا!رضالسماءربا!بأيهاأحمدك:وقالبالروحيسوعتهللالساعة

."للأطفالوأعلنتهاءوالفهماالحكماءعنهذهأخفيمت

11:25متى،01:21لوقاا

نخ

منها-وموتفهالمسيحمعجزاتحقيقةهىهذهكانتإذا..ولعد

يخففعاملأنقطواعتبارهاكتمانهاعلىدانمأيحرصرأيناهوتد

لعبادتهيرهانأذلككعداتخاذهايمكنفكعف-المؤمنل!آلاممن

ا؟وتأليهه

طب!في

:القرآنفىالمسيح.

نأبعدالمسيحابنهاولدتالعذراءهريمأنفىالإنجيلمعالقرآنيتفق

سوروفىفرادىآياتفىذلكيذكرفهو.القدسالروحمننفخةإثربهحملت

قوله:مثلمتفرقات

آتةؤائنهاؤتجغلتاقارؤحنامنفيهاقتقخناقرتجقاأخصتتمثؤالتى)

!.(19:ا!نبياء).يلغالمين!!

روحتامنفيهقنقختاقرتجقاأخمتتتا!تىعمرانائتتؤقريتم!

آ12:التخريم).!القايتينمنوبهئبه!وكاتتزثقابكلقاتؤصتدقت

.!قرارءؤقيينءزئؤةءذاتإلىصؤآؤئتافقاآيةؤأفةقريتمؤتجغقتا!ائن)--

(05:المؤمنون)
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سورةفىءجاكماكثيرةآياتفىوولادتهامريمحملقصةالقرآنويذكر

.السورمنغيرهماوفى،مريموسورةعمرانآل

منه:وروح،الملقاةاللهكلمةفالمسيح

قريتمإلىأئقاقاوكلقئةاللهزسئو4قريتمائنعيممتىاثممييغإئقا)

.(171:ةالنسا)!قئةؤزوخ

حصرها.عنالمخلوقاتتعجزولذلك،نهائية!كثرةكثيرةكلماتولله

ستئغةتغدهمنيفذةؤالبخرأقلآئمشتخرةءمنالأرضفيأئقاؤلؤ)

.27!آ:دقمانا!خيهيئمغزيراللةإنآاللةكيماثتفذثأئخرءفا

الثابتة:دلة3العاوأحكامهأكوانهفىقضاوه:اللهكلمأتومن

آقئواهاتدين*تخزئونفئمؤلاغليهئمخؤ!لاالقهأؤيياغإنآلا)

تبديللا،الايخرةؤفيالذئياالخيآةفيالئشئرىلفئم*يئفونوكائواه

.(64-62:يونس!-)الغظيئمالق!رف!دلك،القهيكيقات

:كائنا2يمحوأوءإنشاينشىءقد:فعلأفيفعلئلقىمااللهكلماتومق

.(04:النحل)!قتكونكنلةئفوكأنأردتاةاإيخ?يشتىقوثتاإئقا)

الذىقسئئخان*قيكونكنلةيفوكأنشتئئا!آرادإداأفرةإئقا)

Ar:يس)!ئرتجغون?ؤإلئ!شتىكلققكوثبيد؟ - 8 T.)

فكليهماآدمتخليقأمرمنعجبأأكثرليسعيسىتخليقأمركانولذلك

اللهةلإرادةتنفيذ

كنلةقاكثئمئرابجمنخلقة،آدتمكقثلإاللهيمئذعي!ىقثلإن!

.ء(95:ءعمرانآل)!ور

الله،روحالمسيحإنيقولونحينالبعضفيهيقعجسيمخطأإلىالنظروئلفت

فقد،!دمحدثتالتىكتلكإلهيةبنفخةءجا،اللهمنروح:أنهوحقيقته
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منفيهؤتفسسئ!ئئةقإدا):آدمخلقعمديةإئاندلملالكةاللهاطقا

ص.(92:الحجر.)!ستاحدينلةققغواهروحى

..المكرميناللهعبيا.منعبدمنأكثرديسفالمسيح

.!إشرائيللبتىقثلأؤ.تجغلآةغلئيماائغفناغئذإلاف!إصن!

(95:الزخروط)

فىوذلك،التخليقعلىاللهقدرةعلىملموسأمعلأعيسىالمسيحءجالقد

فىويعثهالإنسانتخليقإعادةفأنكرواإسرائبأ!بنىعلىالماديةفيهطغتزمن

تنكركانتالتىالصدوقيينطائفةعنالأناجيلوتحدثنا.للحسابالقيامة

:فتقولواسلطاننفوذلهاوكان،المسيحأيأم!القيامة

ثا.وسألوهقيامةليسطنولونالذينالصدوتبينمنقومإليهوجاء"

(02:27لوقا،22:32متى،21:81مرقس)

والصدوقيينالفرشميينبينمنازعةحدثت"التبثيريةرحلاتهفىبولس:مع

."روحولاملا!و/،قيامةليسإنهيقولونالصدوقب"دف/لأن،نجماعة61!أنثتت

Y(-A:23الرسلأعمال)

غئدا2يكونأنالمسيغت!تئكتلناو،وأخيراصأو!ادلهعبد133

ؤت!تكب!صيهبادتهغني!تئك!ؤقىن،ائقرئوناثلآئكةؤلاآ!ت!

تجميعة*إتيهؤستيخثئرلكئئم

قبنؤيزيذفئماخورفئمقئ!قيهئمالصهالخاتؤغمئواهآقئواهائذينفاخة

ؤلاآليماصغذاباصقئغذبفئم،تاتمئتكبرواهاسئتنكفواهالذينؤأفا،قحنئل!

.(اتا3-172:ءالنسا)!تصييراصؤلآؤيئاصاللهدولطقنلفئمتج!ثون

الرسلى:بينمفضئل،اللهمنمقربفالمسيحذلكوبعد

اثممييغاسئفةفئةبكيقةئبمثترلثاللةإلي،قرتئمتاالملآئكةقاتمتإذه)

.(45:عمرانآل)!المقريينؤمناتالآخرهالذئتافيؤجيهاشقرتتم%ئنءبيمتى
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ؤرقغاللةكلتمفنتغضءفئفثمغلىتغفتفئمقفئلتاالرسئلتللث!

.!الفذسيروعؤأتدناةالتثتاتقرتتمائنجميممتىتيتاؤآ،درتجاتءتغضتفئم

253:البقرة)

:البقرة)!ؤلداصالقةائخذؤقائواه)،المسيحفىكثيرونغلاودقد

فىكلمأ..الله":تقول(العبرانيينإدىالرسالة)هىفهاوعبدوه(116

منأعظمصائرا"..شىءلكلوارثا"جعلهالذىابنهفىالأخيرةالأيامهذه

:وأيضا"،ولدتكاليومأنا،ابنىأنت:قطقالالملائكةمنلمنلأنه..الملالكة

.(5-ا:1)"ابناءلىيكونوهو،أبا7لهأكونأنا

المسيحيسوعابنهشركةإدىدعيتمبهالذىاللههوأمين":بودسويقول

.(1:9كورنثوسط)(1).. رسا"

كانالبدءفى":الشاعريةمقدمتهفىيقول(يوحناإنجيل)هووها

عندءالبدفىكانهذا.1()اللهالكدمةوكان،اللهعندكانوالكدمة،الكدمة

.(2-1:1)(برالله

:هكذائقرأالمقدسالكتابمنالمعتمدةللنسخةالانجليفلةالرجمةنىالفقرةهذه(1)

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and>

7"the Word was God

:وتقرلماحدإدىاللهوكدمةاللهبينالخدطتهذبحديثةترجمةظهرتودكن

Beforeا the world was created, the word already existed; he was with God>

،7and he w!- s the same as God

:تقولالىالقديمةالرجمةمنبد!"اللهمثل(الكلمة)وكان":تقولالحديثةادترجمةنهذه

شبئين-هناكأنبداهةيعنىهذانإناخرءضمثلءضيكونوعدما."اللهالكلمةوكان"

إدلهخلق!:الوراةوتقول.صورتهوعدىا!ولءالىيماثلالثانىءالىدكن-Yعددهما

مفهومحسبيعنىالقولنهذا(1:27تكولن)،خلقهاللهصررةعلى،صررتهعلىا!نسانا

لا.الكلمةملاما!تماللهصررةعدىخالقراتدالبركلأنالرراةكتة

7191عام-بنيولررن-الأمرمحيةالرراةجمعية:عنالرجمةهذهصدرتوقد..هذا
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فيهشككلتقطع،محكماتبأقوالالمسيحفىالحقيبينالقرآنءجاولقد

:يقولفهو-الثباتسوىيعرتلابيقين

اث!يئيؤقاك،قرتتماثنأثسيغفؤاللةإنقائواها!ذينكقرلقذا

خرمققذباللهئمثئركقنإئةآؤزئكئمزتىالقةآغئذواهإسئرائيرصتنىتا

أئصتايي*منلل!لمينؤقا،الئارةؤقأوماتجنةغليئ!القة

ؤاحذ،إدةإلأإلهمنؤقاتلاتهتالثاللةإنقائواها!ذينكقرلقذ

أليئم*غرصاصتمئقئمكقرواها!ذينليقممئنتفوئونغفايئتهصواهلأؤإن

زحيئم*غفوزؤاللة،ؤتممئتغمروتةاللهإإلىيئوئونأتلا

ضذيقةؤأفةالرسئلقئل!منخلمتقذ4زسئوإلاقريتمائنابيسيغفا

أئىائظرئتمالآياتقهئمئتينكئسصائظر،الالظتمتأكلابكاتا

*ئؤيخكون

فؤؤاللة،تفعاشؤ!ضتر!!لكئميميأ!سقااللهذونمنأتعئذونفل

الغييئم*الممئميغ

أف!اءتئبغواهؤلاالخقغئردييبهئمفىتغفواهلاالكتالبأفليافل

.!السئبيلإصيمستواغنؤضتقواهكثيراصؤأضتفوا"قئلمنضتفواهق!ح!قذ

(77-72:ئدةلماا)

نفيأفنفى،الصليبعلىقتلوهالذىذلكحقيقةبيانفىقاطعأالقرآنوجاء

:فقال،للمسيححدثقدذلكيكونأنقاطعأ

قتفوةؤقااللهزسئوكقرتتمائنعيممتىاثسيغقتلتاإئاصؤفولهئم)

قا،فئةشتألمى!يهاختلفواهآ!ذين،!ؤإنلفئمشئئة!ؤلكنصتلئوةؤقا

إليه،اللةزققةتل*تقينا"ؤقا!قتلوةآالظنائتاغجملزإلامنبهلهصئم

.(158-157:ءالنسا)!خيهيما"غزيزا!آلقةوكان

اللذين(إيليا)وإلياس.(أخنوج)إدرشىرفعأنسبقكماالقهرفعهلقد

الرفع.عمليةفىالمسيحسبقا
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التىالمزاميرونبوءاتتمامأليتفقأعدائهببداصطيادهقبلالمسيحرفعوإن

منها:نذكر

شر،يلاقيلثلا،مسكئكالعلىجعلت؟ملجأىربيا:قلتلأنك"

خبمتك.منضربةتدنوولا

على،طرقككلفىيحفطوكلكىيكملانكتهيوصىلأنه

ألمحيه.يىتعلقلأنه.رجلكثحجرتصدملثلايحملونكالأيدى

الضيقفىأنامعه،لهنأستجيبيدعونى.اسمىعرتلأنهأرفعه

ه!خلاصىوأربه،أشبعهالأيامطولمن.وأمجدهأئقذه.

116-19:9مزمور)

المصلوبعلىالقبضقصةيذكرالذىيوحناإنجبلفىلهذاصدىونجد

يهوذاإنتقولالأناجيلفهذه،الأخرىالعلاثةالأناجيلذكرتهماتخالفبطريقة

منسيميزونهالذىالمسيحعلىلتقبضءتجاالتىالظلملقوةفرشدا"سارالخائن

:يهوذائقئلهعندماأصحابه

ومعهعشرالإثنىمنواحديهوذاأقبليتكلم(المسيح)هوفبماوللوقت"

وعصى.بسيوفكثيرجمع

وامضواأمسيكوه.هوهوأقئلهالذى:قائلأعلامةأعطاهمتدضمتفمهوكان

بحر!ا.

وقئله.،سيدىيا،-سيدىيا:قائلأإليهوتقدمللوقتءفجا

1:46،مرقس)"وأصمتكوهعليهأيديهمفألقوا - 4 r،26متى:

.(48-22:47لوقا،47-05

قذمفقد،الخيانةيفبلةفيهادخللامختلفةقصةيذكريوحناإنحبيللكن

كببرةبصدمةأصابهممتوقعغبرشىءحدثوآنذاكلطالببهنفسهالمسيح

الليل:فىكانتالعمليةوأنخاصةالأرضعلىأوقعتهم

91

http://kotob.has.it



.وسلاعومصايبحبمشاعلهناكإلىوجاء..وخذاما"الجنديهوذاأخذ"

:أجابوه؟تطلبونقن:لهموقال،عليهيأتىمابكلعالموهويسوعفخرج

واقفا"أيضا"فمتقمهيهوذاوكان.هوأنا:يسوعلهمفقال.الناصرىيسوع

معهم.

علىوسقطواالوراءإلىرجعوا،هوأناإنى:لهمتالذلما

.(6-18:3يوحنا)،الأرض

معيوحناإنجيلفيهايختلفالتىالأولىالمرةهىهذهفليستكا!وعلى

الخميس،يوميوحناجعلةإذ،الصلبيومفىكذلكاختلفوافقدالآخرينالثلاثة

بدلالخائنيهوذاصلبأنفىشكمنوما.الجمعةيومالآخرونجعلهبينما

منها:نذكرالتىالمزاميرونيوءاتليتفقالمسييم

..عجائبكثجمبعأغرث.قلبىثكلالربأحمد"

وجهكفدأمهنوثهلكونيسقطونخلفإلىأعداثىرجوععند

..الشريرأهلكت..ودعواىحقىأقمتلأنك

..الموتأثوابمنرافعىثا

أخفوهاائتىالشبكةذى.عملوهاائتىالحفر-ذىالأممتؤرطت

ئغلقالشرير:أمضىتضاء.الربهومعرولى.أرجدهمانتشبت

.(16-ا:9)مزمور،يديهبعمل

رأيىذىلهو،قتلهأوالمسيحصلبثعدمالقرآنقولأنوالحق

المسبحبةوالأسفارللمراجعالدتعقةالدراسةوإن.المعجزاتاكبرمن

.)1(القرآنيهجاءوماتمامالتتق

للمزلف.-المسيحيةالعقاندمصادرفىالمسيح:كتابراجع(1)
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منصورةأيةعلىبالمسيحألوهيةأيهإلصاقأنفىس!مروما..هذا

:للمغفرةقابلغيرإثما"وجعله،قاضاتحريما"اللهحرمه-شرهوإنما،الصور

ؤقن،ي!ثتاءلقندلكدونقاؤيغايربهئشئردثأنيغفرلااللةإن)

ة(48ةءأخساا)!غطيقآتمآإافترىققدبالل!ئشئردث

هوفذاك.المطلقبالتوحيدوأقرشر!كلمنتبرأإذاإلاباللهإيمانيصحولا

يقودونةدائمأوالمخلصون.السوءعاقبةمنالخلاصوبه،للهالإخلاص

كفوإش!ةتكنولئم*ئولذؤلئمتلذلثم*الصئقذاللة*أخذاللة)

.أالإخلاصسورة)!أخذ
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لوابل!طاا

لخالمئنانبئ

اف!يهتظتملمج!

الحقجميعإلىيرشدكمفهو،الحقروج،ذاكجاءمتى"

بأمورويخبركم،بهيتكلميسمعبمابل،نفسهمنيتكلملالأنه

آتية.

يؤمنونلالأئهم..خطيةعلىالعالمئتكت،ذاكجاءومتى

16:13يوحناإنجيل)"بى - A)

،

لمد!للظزخقةإ!أزستلتاكؤقا)

(701:الأنبياءسورة)

(ءوالأنبياالنهؤ-8)
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اللكهرسسلىمكبهد

وجعله،الرلالةيديهعلىوأتم،ا.لدينبهاللهأك!عل...النبيين-خاتمهو

للعالمين.رحد!ة

..متجددحديثدائمأعنهرالحديث

يزالولا،ودانيهقاصبه،العالمحديثوهوالاسإدىاللهرسالةحلف!نذ

عليها.وقنالأرضاللهيرثأنوإلىاليومإلىكذلك

الذينءسوا،والبعبدالقريبمنكثير!ذىاللهرسولمح!دتعرص!ولقمد

المسبحيةءعلمامنواحدأإنحتى،بعدهمنءواجاالذينأولئكمأوعاحروفى

للتجريحتعرص!دعوةصاحبيوجدلاربما":دراستهفىقالالمثاكرين

أساسهاتهامأىيوجدلاكذلك،محمدمثلالتاريخمدىعلىظلما!والإهانة

.(1)"للإسلامؤخهتالتىالاتهاماتمثل-الدينلا-اجا!هةا

أبدأقويأظل-دلناسمحمدبهءجاالذىاللهدين-ا!سلام!فيذدكومع

.القاراتومختلفالتشرصنفوفعبرالمندودبظلهيلقى

بصدقالاعتراففىالمسلمينغيرمنالعايمونبدأطويلزمانوبعدرأيخرا"

نجاحأنجحالذىالتاريخفىالوحيدالإنمان"واعتبارهرسالتهوكمالمحمد

ولر!الإسلامإلىدعاقدفهو،والدنيوىالدينى:المتويينكلاعلىمطلقا"

يزالمامحمدأثرفإنوفاتهمنقرنأ13وبعدالدياناتأعظممنكواحد

.)2("متجددأ

7791عامبقرطةالمسيسالإسلامىالمزتمرنىايرناندثميجيلللديهرربعثمن(1)

الأمريكىالرياضىالفلكىللعايم-"الارلخنىأثراالأعظم..المائة":كتابمن)2(

.مارتميخاني
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الجزءهذ!فىالمتاحالحيزصغرنجداللهرسولمحمدعنهناالحديثوفى

منشىءبعرضنكتقىلذلك،الشديدالتركيزإلىيضطرناالكتابمن

منتبس"ذكرمع"القرآنفىالرسول"علىنظرةئلقىثم،"البشارات"

محمد"عننتحدثوأخيرأ"الرسولمعجزات"عنوحديث"الرسولسيرة

.(الملكوتنبى

هلأ!لأ
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ترالبشاا

بعرضنكتفىالإسلامبنبىالبشاراتمنبقيةالآنإلىأيدينابينيزاللا

اليهو!ية،:الدياناتفىالمقدسةالأسفارفىءجامماشديدإيجازفىمنهانماذج

لمجوسية.وا،والبرهمية،والمسيحية

!خ

القديمالعهدبشارات-أولأ

:التوراةبشارة-1

القديم-العهدمنالأولىالخمسةالأسفارتغونالتى-التوراةتقول)أ(

وخطيبأمعتمأفيهمووقفكلهمإسرائيلبنىجمعفإنهموسىموتقبيلإنه

..الأردنعبرفىإسرائيلبنىجميعموسىبهكلمالذىالكلامهوهذا"وكان

فىكلمأإلهناالرب:قائلأالشريعةهذهيشرحموسىابتدأموآبأرضفى

لتعملوهاأعفمكمأناالتىوالأحكامالفرائضاسمعإسرائيليافالآن..حوريب

.(6،4:1-1:1تنثنية)"تحيوالكى

مرتقببنبىالبشارةتلكإسرائيلبنىجميعأمامموسىأعلنهماكانولقد

فيهاةقال،الشأنعظيم

لهمأتبم،تكلموامافىأحسنواقد:الربلىمال"

ككلفيكلمهمفمهفىمىvوأجعل،مثلكإخوتهموسطمننبيا

أوصيه.ما

ياسمى*يتكلمالذىلكلامى!سمعلاالذىالإنسانانوبكون

أوصهلمكلاهاياسمىنعتكلميطفىالذىالنبىوأها،أطالمهأنا

.،النبىذلكنعموتأخرىآلهةياسميتكلمالذىأويه

(02-18:17تثنية)
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هذاأنعلىوالمسلمينالمسيحيينبينتاما"إتفاقا"هناكإننقولبدءذى-siبا

منذلكويتبين.المسيحعهدحتىإسرائيلبنىفىيظهرلمالمرتقبالنبى

فىتحققتقدالنبوءةتلكأنيعتقدكانالذىواستيفانوسبطرسمنكلشهادة

المسيح.

موسىنإن..قبلىلكمولالمبمثمرالمسيحيسوع":يطرستالنقد

لهإخوتكممنإئهكمالربلكمسيقيممثلىنبياإن:للاياءتال

.221-3:02الرسلأعمال)"يهيكلمكمماكلفىتممسمعون

إسرائيل:لبنىقالالذىموسىهوهذا":استبفائوسقالوكذلك

."تسمعونله،إخوتكنممنإلهكمالربلدمسبقيممثلىنبيا

(7:37الرسلأعمال)

تماما"،موسىمثلالمسيح:بأنالإقراربشرطذلكعلىالموافقةمنمانعولا

المسيح.يكونوكذلكورسودهاللهعبدموسىكانفقد

بينالعقيدةأساسياتفىالخلافاتعلىتماما"يقضىالإقرارهذاإن

آخر.جانبمنالمسلمينوبينوبينهم،جانبمنالبعضبعضهمالمسيحيين

.الوجوهجميعمنذلكخلافعلى-الشديدللأسف-الأمرواقعولكن

نذ!

:تقولالنبوءةكلماتفنجدالمرتقبالنبىهذاعلاماتفىننظروالآن

عمومتهمأو!دهمإسرائيلبنىوإخوة:،إخوثهموسطمننبيا")1(

وأحفادهإبراهيمالاكبرالجدفأولاد،الآباءنسبيشاركونهمالذينأقرباؤهمأو

فى"الإخوة"لفظاستخدامشاعوتد.واحدلأبدزيةلأنهمإخوةيعتبرون

قوله:فىكماالعمومةوأولادالأقرباءليعنىالقديمالعهد

أخوكيقولهكذا.أدومملكإلىقادشمنرسلأموسىأرسل"

.(02:41العدد)"إسراذيل
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موسى،يقودهكانالذىالإسرائيلىالشعبهمهنا"إسرائيل"بفالمقصود

كانكما،إبراهيمبنإسحقبن(يعقوب)إسرائيل...أحفادكانواوهؤلاء

كونعلىعلاوة،إسرائيلأخىعيسو..أحفادمن،رشعبهأدومملك

قدكانهذاإسحقبنعيسوأنذلك.إبراهيمبن.إسماعيلذريةمنالأدوميين

."لهزوجة..إبرهيمبنإسماعيلبنتمحلةوأخذ،إسماعيل"عمهإلىذهب

(28:9تكوين)

بتخممارونأنتم:قائلأالشعبأوصى":قولهفىالمعنىنفسوتكرر

.(2:4تثنية)"سمبرفىالساكنينعيسوينىإخوتكم

الذينالأحفادلذويةإخوةيعتبرونالأحفاددزية:إنتقولالقديمالعهدفلغة

الاكبر.الجدفىمعهميشتركون

يشاركلكنهإسرائيلباليس:المرتقبالنبيهذاأننتبينسبقمما

الاكبر.جدهمالإسرانيليين

اللهعندمنأئزليبكتابءجاأنهموسىبهيتميزمأأهمإن"مثلك"()ب

،الأصناموعئادالوثنيينقتلإلىويدعوالخالصالتوحيدعلىيقوم،التوراةهو

..والمعاملاتبالعباداتتتعلقوأحكامأسرائعيفرضثم

إسرائيلبنىصفوتنظمفقد"حروبرجل"بأنهموسىيتمئزكذلك

الحربيةةمجهوداتهأمثلةومن.أعدائهمضدالحروبفىوتادهم

.،إسراثيلوحاربئعماليقأتى"مصرمنإسرائيلببنىموسىخروجبعد

وأما..عمالبقحاربواخرجرجالألناانتخب(تابعه)ليشوعموسى..فقال

نأيدهموسىرفعإذاوكان..التلةرأسعلىفصعدواوحوروهارونموسى

.(11-17:8خروج)"يغلبعماليقأنيدهخفضوإذايغلبإسرائيل

بريةفىموسىالربكلم)«فقدللحربإسرائيلبنىئجفزموسىبدأثم

إسرائيلبنىجماعةكلأحصوا..لخروجهمالثانيةالسنةفى..سيناء

."إسرائيلفىللحربخارجكلفصاعدأسنةعشرينابنمن..بعشانرهم

(3-1:االعدد)
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أطاعوهصل!النصراتواةموسىكقباد!إسرائبلكنىحروبوفى

الأموريينملكسيحونإلىرسلأإسرانيلادأريى"فقدضطتهوفقوساروا

فىبالمرورلإسرائيلسيحونيسمحفلم..أرضكفىأمردعنى:قائلأ

."أرضهوملكالسيفبحدإسرائيلفضربهإسرائيلوحاربئ..تخومه

(24-21:21العدد)

وفيمم-)1(الجبلمعركةنىالهزيمةإسرائطكنوزاقكدلك

لهمقالهذاوفى.أوامرهورفضوابهواهمالهربإلىخربوايخا-موسى

الربفقالالجبلإلىالصعودواستخففتم.!ر،ءبعدةواحدكل"تنطقتم:موسى

قولعصيتمبلتسمعواولمفكلمتكم..تحاربرء!ولاتصعدوالالهمقل:لى

الجبلذلكفىالساكنينالأموريونفخرج.الجبلإلىوصعدتموطغيتمالرب

.44(-1:41تثنية)"سروكم3والنحليفعلكماوطردوكمللقائكم

يتكلمأنأوصيهلمكلاهاياسمىيمكل!..الذىالنبىأما")بر(

."النبىةئكفيموت..ول

اللهأنفيذعىالكذباللهعدىيفترى.!،افيالنبىعقوبةتحددالفقرةهذهإن

قوله:إن.القتلهىوأمثالهالنبىذ)كفعقوبة،شىءإليهيوخولمإليهأوحى

كلنهايةالموتلأن،المعنىعديمةتع!:عوإلاقتلهتعنى"النبىذلكيموت"

ادتأصأمكاذبأنبيأأكانءسواحى

ويتكلمءبالكيربايجترىءالذىااشبىأما":القديمةالتراجمتقولهماذلكإن

فلئقتل"غيرقآلهةباسمأو،بقولهآمرهلمماباسمى

فىكماالقتللتعنىالموتعقوبةاستخدامعلىالمقدسالكتابدرجلقد

الزنا:حدرد

اقتريتوإذا..والزانيةالزانى،ئقتلفإنه..امرأةمعرجلزنىإذا"

."عليهمادمهما.ئقتلانإنهماوالبهيمةالمرأةتميت،لنزاثهمابهيمةإلىامرأة

(2:01،16.لاوبينا

.الرسولتعليماتخالفوالأنهمأحدجبلمعركةفىالمسلمينبهزيمةالفورعلىهذايذكرنا(1)
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نبىكلأنعلىيوضوحتنصموسىتوراةإن:لنقولهناونقف

افترىمتنبىءلأنه،القتلنهايتهفإن،الذهإلأإلهلا"يغيريقول

الخالص،التوحيدوهى،الكبرىالحقيقةغيروعلم،كذيااللهعلى

تقودهماهذاإن.والأعاجيبالمعجزاتيكلالذمجىةلكأتىلوحتى

:التوراة

حدثتولوأعجوبةأوآيةوأعطاك،حلمالمحالمأونبىوسطكفىقامإذا"

تسمعفلا..أخرىآلهةءورالنذهبةقائلأعنهاكلملثالتىالأعجوبةأوالابة

تحبونهليعلملكىيمتحنكمإلهكمالربلأن..الحالمأوالنبىذلكلكلام

..إلهكمالرب

."إلهكمالربءورامنبالزيغتكلملأنهئقتل..النبىوذلك

5-أ:"11تثنية)

لا"وئعلميقولأنهو"نبىكل-إةن-النبىصدقآيةإن

.(اللهإلأإده

-التوراةولتب!ثئرتزاللاالذىالمرتقبالنبىإن:نقولوالأن

النبىفهو،الإسلامنبىمحمدسوىيكونأنيمكنلا-الأنإئى

موسى،مثل"أنهالوصفعلمهوبنطبقموسىيعدطهرالذىالوحيد

منمسلسلايعدنذكرهمايينهامنكئيرةلأسبابوذلك،اتمام

العطيمين:النبيينهذينمنلكلالدنيويةالحياهنهايةإئىالمنشأ

بنإسحقبنيعقوببنلاوىبنقهاتبنعمرامأبيهإلىموسىئنسب-أ

وبهذا،إبراهيمبنإسحقبنيعقرببنلاوىبنتيوكابدأمهركانت،إبراهيم

أبعدالجدبذلكالأبصلةأنونلاحظ.لأبيهالأولالجدفىأمهمعأبيهيلتقى

..واحدجيلبمقداربهالأمصلةمن

!منافمحبدبنهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدأبيهإدىمحمدوئنسب

.لؤىبنكعببنمرةبنكلاببنفصتى

!آء\
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بنكعببنفرةبنكلاببنؤهرةبنمنافعبدبنوهببنتآمنةا!وكانت

إلخ...لزى

الأبصلةأنكذلكونلاحظ.لأبيهالرابعالجدفىأمهمعأبوهيلتقىوبهذا

..واحدجيلبمقداربهالأمصلةمنأبعدالجدبذلك

طبيعية.ولادةووذبهخيئقدكليهماأنالبيانعنوغنى

أفرز"فقد،لاولىبنووهمالدينيةبالخدمةاخئصبيتمنموسىءجا-2

ليخدموهالربأماميقفواولكىالربعهدتابوتليحملوالاوىسيبطالرب

.(01:8تثنية)"باسمهويباروا

منافعبدبنوكانفقد،الدينيةبالخدمةاخئصبيتمنمحمدءجاوكذلك

الماءوتقديمالحراماليتلحجاجالطعامتقديموهما،والقايةالرفادةيلرن

لهم.العذب

قيغنمراعىمحمدكانوكذلك،رسالتهقبلغنمراعىموسىوكان-!

ردالته.

امرأتهموسىأخذ":درئةلهوكانترلالتهقيموسىتزوجوقد-4

.(4:02خروج)"مصرأرضإلىورجعالحميرعلىوأركبهموبنيه

الرسالة.بعدالعودةهذهحدثتولتكد

دريةلهوكانت،عامأ25آنذاكوعمره،رسالتهتبلمحمدتزوجوكذلك

عامأ.04آنذاكعمرهاكانالتىخويلدبنتخديجةمن

طلأ

امرأةمنأخرىمرةموسىتزوجفقد،الرسالةبعدزوجاتهعددوكلاهما-5

سبحانه--اللهلكن،والسخربةللنقدذدكءتجرامنفتعرضنأعجبتهءسمرا

بسببموسىعلىوهارون(أخته)مريمتكلمت"فلقد.عنهبالدفاعتكفو

.وحدهموسىالربكلمهل:فقالاكوشيةامرأةاتخذقدكانلأنهأمموشيةاالمرأة

أيضأ؟نحنيغقمناألم
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النا!جميعمنأكثرجدا"حليمأفكانموسىالرجلوأما.الربفسمع

،الأرضوجهعلىالذين

خيمهإلىالثلاثةأنتماخرجوا:ومريموهارونلموسر،حالأالربفقال

فقال.كلأهمافخرجاوهارونموسىودعا..الثلاثةهمفخرجوا،الأجتماع

كلامى.اسمعا:()الرب

فليسموسىعبدلىوأما..لهأستعلنفبالرؤياللربنبىمنكمكانإن

عبدىعلىتتكلماأنتخشيانلافلماذا..بيتىكلفىأمينهوبلهكدا،

موسى؟

لموسى:فارونفقال..كالثلجءبرصامريموإذا..ءليهماالربغضبفحمى

موسىفصرخ..بهاوأخطأناحمقناالتىالخطيةعليناتجعللاياسيدىأسألك

ددكوبعدأياكلسبعةئحجز:لموسىالربفقال.اشفهااللهم:قائلأالربإلى

أ.14-21:1العددؤ"ترجع

:لأ+

منها:بدلاوقفةهناأنتجئذالرسالةبعدزوجاتهمحمدعذدوكذلك

آنذاكعمرهاخديجةالوحيدةزوجتهوكان،عاما*04وعمرهالرسولئعثلقد

بعدتوفيتحتىالرسولحياةفىالوحيدةالزوجةهىواستمرت.عامأ05

حينعمرهاوكان،سنة52آنذاكالرسولعمرفكانعامأ12بنحوالرسالة

الفاضلةالسيدةهذهوفاةبعدإلأثانيةالرسوليتزوجلمإذ،عامأ67توفيت

كلاستغرقت،مستقرةزوجيةحياةفىعامأ27معهاقضىوالتى،العجوز

مشيبه.منوجزءأشبابه

هى-خديجةوفاةبعدوالأولى-الرسولحياةفىالثأنيةالزوجةكانتثم

ت!د!ئعرفولم.شمسعبدبرعمروبنالسكرانأرملة،زمعةبنتستؤدة

ز؟اجهفىأثرا"الدنيامطامعمنلمطمعيجعلبماالمكانةأوالثروةأوبالجمال

فو،احتملواالذينالإكللامالىالسابقينمنلرجلزوجةستودة؟انتإنما.منها
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وقد.إليهابالهجرةالنبىأمرهمأنبعدالحبشةإلىهاجرواوالذينالأذصطسبيلصع

لقى.ماالأذىمنولقيتعانىماالمشاقمنوعانتمعهوهاجرتسصعوصعةأسلمت

قدتكونربماالأمورأنظن،الحبشةأرضفىالسمكرانعلىالمكثوللولما

عقيبماتأنهإلا،العربأرضإلىبهافعاد،المسلمينجانبإلى!ؤلت

.الجناحمهيضةزوجتهوتصعكوصوله

فالمسلمون،عصيبا"الموصعفكان":لوفانظمىالدكتوريقرلرهنا

ماتأنبعدأشدصععلىبهمرالتنكيل..عددهمصعليلالعهدذلكفىوالمسلمات

بعد،عنيفأبدنيأايذاصعإيذائهعلىالمجترئوناجترأحتىالرسولعمطالبأبو

.والإشارةباللسانقبلمنإيذائهمجلكانأن

كيف؟أتباعهمندونهصعنحاليكونفكيف،الرسولالحهذاكانوإذا

لها؟نصيرولازوجهافقدتامرأةحاصعصعكون

الواجبهوالتكافلوكان،بالهموشغلتالمؤمنينقلوبلهااهتزت!جة

الأرملةهذهمثلمسلمرجليضمأنالواجبمن.ذهنكلفىوالخاطرالأو!

فىمستحصعثصعسئئصعليصطعوالصعصعصعد..صعمأنينتهافصعالمصععونصعدينهافىصعلمظصعدة

..قديممنذحالهمذلكبل،عسب9إا

المسكينةهذهعنيتخلىالذىالرجل،الزواجارتضىإذا،محمدكانفهل

!النخوهمعاذ؟والشماتتعللصعهرفئصعرضها

ولذةحسمتعةلتكونلا،لأبنتهومربيةلبيتهمدبرةلتكون!إذنليتزوجها

..مصعنجع

!كلبءأنهاالقلبالطيبةالعجوزهذهأحستحتىقلا"دلسنواتإلاهىوإن

..الزوجيةحقوقمنوتعفيهبيتهفىتظلأنفاسأذنته،ويرهزوجهاكرم،ءلمي

تصلحكانتوما،أكثرلاشرفزوجة،وتتصدقوتصومئصتفىهناكصتر!2-ع

أولهوهذا..الرجلذلكفىلنخوهإلألهذاصلحتوما،لهذاإلاصعل.:اج،ء!
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بعدالفراشلذ!تعلىالملهوفبحظهووما،خديجةوناةبعدءالنسامنحظه

.)1(ثهومصانعةمصابرةطول

كلىوظروفالرسولزوجاتتعدددوافعبياننىلوتانظسالدكتورواستمر

قوله:خلاصةوكانتحدةعلىحالة

واحدةتكنلم.يينهنوبمعكهنينىاللواثىزوباكههؤلاء"

كانإلامنهنLsوامنوما.يزعمونكمااشتهاءهدلىمنهن

الكوممة،والمواساةالععاروإكامةالرصمةيابفىأدضليهازواجه

حديثةكعدوهي،يالمصاهر!كلويهاوتأليفالقبائل;مؤدلكسبأو

الجديد.يالدينعهد

جيشقائدرسولعلىالقمنمنكانوما.إذنواحبضريبةهى

النساءكثيرييتفىيكونبمااعماءهيزيدانمحا!دةدولةوصاكم

...الأمورصفائرعلىخلافاتهن

.)2(،الننوةوابباوالدعوةواض!.الواببولكنه

،الأنبياءغدذقبلفمنعليهخرتجولازوجاتهومحمدموسىمنكلغذدلقد

وبعد.سارةالأوليزوجهومعههاجرتزوجالذى،إبراهيمأبوهمرأسهموعلى

..(ءأبنا6)لهفولدتقطورةاسمهازوجةفأخذ،إبراهيمعاد"سارةموت

تكوين)"شرقأ..وصرفهمفأعطاهملإاراهيمكانتاللواتىالسرارىبنووأما

دؤية.منهنلهوكانتوالسرارىالزوجاتإبراهيمغددلقد.(25:1،6

تزوجكماوراحيلليئةالأختينتزوجفقد،زوجاتهيعقوبغذدوكذلك

إسرائيل.بنومنهنوجاء،واحدوقتنىأرلعأفجمع،وزلفةبلهةجاريتيهما

داودأيضا"وولدأورشليمنىأيضأةنساداودأخذ"فقدزوجاتهداودوغذد

.(1:3،الأولالأيامأخبار)"وبناتبنين

27-07ص.الخاصةحباتهفىمحمد1()

191-011ص،السابقالمرجع()2

135

http://kotob.has.it



بنتومعكهالكرملىنابالامرأةوأبيجايلاليزرعيليةأخينوعملهوكانت

.شاولبنتوميكال،وعجلةوأبيضالوحجيثتلماى

سليمانالملكوأحب":الأسفارتقولإذخرتجولافخذثسليمانعنوأما

وصيدونياتوأدومياتوعمونياتموآبيات:فرعونبنتمعكثيرةغريبةءنممعا

وهمإليهمتدخلونلا:إسرائيللبنىالربعنهمقالالذينالأمممن،وحثيات

بهؤلاءسليمانفالتصق،آلهتهمءوراقلويكمئميلونلأنهم،إليكميدخلونلا

0311(0)مئةوثلاثالسيداتءالنسامنإ!.لأ(.)مئةسبعلهوكانت.بالمحبة

.(3-ا:11الأولالملوك)"قلبهنممعاوهفأمالتالسرارىمن

وإماجهلةإماالزوجاتذد+ذىيمارونالذ!!إق..الحق

.منافقون

نعودالزوجاتتغادعنللحديثمكانهافىجاءتالتىالوقفةهذهويعد

ومحمد.موسىبينالتشابهأوجهلنستكمل

*

والبدنيةالعقليةبطاقتهيتمتعوظل،وعقلهبدنهفىمعافاموسىكان-6

تكلولم،ماتحينسنةوعشرينمائةابنموسىوكان".اللههتوفاحتى

.(7ة34تثنية)"نضارتهذهبتولاعيثه

فى!مببأعقلهرجاحةكانتولقد.وعقلهبدنهفىمعافامحمدكانوكذلك

الحجروضععلىالتسابقأجلمنقريشقبائلبينتنشبكادتأهليةحربمنع

نأعليهماقترحفقد.بعثتهقبلبنائهاإعادةبعدالكعبةمنمكانهفىالأسود

فكأنهم،الثوبمنبطرتقبيلةكلوأمسكتالحجرعليهوضعبثوبيأتوه

مكانه.فىووضعهبيدهتناولهثمءالبناموضعيحاذىماإلىجميعأحملوه

با!مانةقومهفىاشتهراللونأزهرالطدعةوسيمالبدنقوىمحمدوكان

كما،العظيمالخلقصفاتكلفيهواجتمعت.بالأميننمفعأتهمنذبينهمفغرت
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نإحتى،جانبولينألفةتلطفهاالتىالشخصيةوتوةالمهابةفيهاكتملت

بمداعبته.وتفرحإليهلتركنالأطفال

مواطنويقتحمالنصرةداعىئلئىمنأول،مقدامأث!جاعأمحمدوكان

فىالرسولمواقف-المقدامالفدائىوهو-طالبأبىبنعلىيصف.الخطر

الله،برسولاتقينا،الحدقواحمرتالحرباشتدتإذاكنا":فيقولالحرب

."منهالعدوإلىأقربأحدنايكونفما

نفساهمافعافتالطبعوسلامةبالطهارةومحمدموسىمنكلغرتولقد

انسكر.0أوالخمرذاتافماومشربمأكلمنخبيثكلالطاهرتان

!لأ

أعادواالذينيقوليزاللا،التوراةهواللهعندمنبكتابموسىءجا-7

إلاشرعيتهيكتملولم-الأعداءعندوالأسرللضياعتعرضأنبعدكتابته

دفتيهبينماأن-عام008بنحوموسىبعدأىام.ق004)عامحوالى

اللهتكلمثم":هكذايبدأالعشرالوصاياعنفالحديث.ووحيهاللهكلامهو

..أمامىأخرىآلهةلكيكنلا..إلهكالربأنا:قائلأالكلماتهذهبجميع

.(،-ا:02خروج)(ماصورةولامنحوتأتمثالألكتصنعلا

اللوحينعلى.فكتب..الكلماتهذهلنفسكاكتب:لموسىالربوقال)

.(28-27:،3خروج)"العشرالكلماتالعهدكلمات

فيالتوراةهذهكلماتكتابةموسىكئلعندما":موسىأيامآخروفى

خذوا:قائلأالربعهدتأبوتحاملىاللاويينموسىأمرتمامهاإلىكتاب

شاهدأهناكليبهونإلهكمالربعهدتابوتبجانبوضعوههذاالتوراةكتاب

.(26-،31:2تثنية)،(عليكم

مم!
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اللهكلامأنهعاىفيهمايشهد،القرآنهواللهعندمنبكتابمحمدوجاء

الروخبهتزك*الغالمينزبئلتئزيلؤإئة)ألرسولإلىوحيأأئزقيالذى

ة!!فبينغرئىييممتان*المئذرينمنيتكونقلبكغلى*افيجمين

(Igo-291:الشعراء)

ؤئئذزخو!لقاؤقنالفرئأخ!ئئئذزغرتيأفرآنا"إلئكاؤخئتاوكذلك)

.(الممئييرفيؤقريقاتجئةفيقريق،يخيهزئمنلااتجفغتؤم!

(7:الشوبىى)

!يفيئدزكئمالفرآنقذاآدىؤأوحى،ؤتجيتكئمتينىشتهيذاللةفل)

فل،أشئهذلأفل،أخرىآدهةالليماقغأن!لتشئقدونآئئكئمص،تلغؤقن

.91(ةا!نعام)!ئشئريهونففاءترىؤإئيىؤاحذإلةهؤإئقا

طلأ

أربعةأناجيلمنأيدينابينماأنإلا،الإنجيلءجا،والقرآنالتوراةوبين

.إدهامأربوحىكتبهقدكاتبهإنأو،اللهكلامإنهمنهاواحديقلدمقانونية

والذىالمسيحرفعمنعاما"07منأكثربعدكتمنالذىيوحناإنجيلهوفها

يشهدالذىالتلميذهرهذا":خاتمتهفىكاتبهيقولتلاميذهأحدإلىئنسب

نإيسوعصنعهاكثيرةأوخرىوأشياء.حقتهشهادأنونعلم.هذاوكتببهذا

."المكتويةالكتبيسعنقسهالعالمأنأظنفلسثواحدةواحدةكتتت

(25-92:24يوحنا)

العالمأنيظنلابأنهالكاتباعتراتيحددهاهناالدقةدرجةأنشكولا

كتبهامنهشهادةإلاليسسطرهماوأنالمسيحمعجزاتتحكىالتىالكتبيسع

وبقيةبلرلوقاومرقسمتىأناجيلبقيةمعالحالوكذلك،الشخصيةبجهوده

عرضناأنسبقوالتىالمسيحوتلاميذبولسرسائلوخاصةالجديدالعهدأسفار

.)1(الرحىموضوعفىلها

والملانكة.الوحى:المزلفكابراجع(1)

128

http://kotob.has.it



ولءجاالذىاللهوكلامالمرتقبالنبىمحمدبهاينفردميزةوثمة..هذا

ثكلفيكلمهمفمهفىكلامىوأجعل":)1(التوراةبشارةمنيتضحكما

به"أوصيهمما

والمسعح.موسىمنلكلخلافأمحمدبهاينفردالنبوءةهذهإن

قنمسامعإلىالنبىهذافممنسينطلقاللهكلامأنبوضوحتعنىفهى

ئكتيانمانعولاعليهماللهكلامءةتراسيكونبهعهدهمأولأنأى،دهحو

أسفارأنزلك،والتوراةموسىأمرمنكانلماخلافالأمروهذا.ذلكبعد

فانصرف":اللهبأمرمكتوبةءتجاالتوراةمننسخةأولإنتقولالقديمالعهد

..جانبهماعلىمكتوبانلوحان.يدهفىالشهادةولوحاالجبلمنونزلموسى

..اللوحينعلىمنقوشةاللهكتابةوالكتابة،اللهصنعةهمااللوحان

عبدهالذى)العجلأبصرأنهالمحلةإلى(موسى)اقتربعندماوكان

أسفلفىوكسرهمايديهمناللوحينوطرحموسىغضبفحمىوالرقص(قومه

.(91-32:51خروج)"الجبل

لل،انحت:لموسىالربقال":هكذاثانيةمرةالتوراةكتابةأعيدتثم

علىكانتالتىالكلماتاللوحينعلىأنافأكتب.ا!ولينمثلحجرمنلوحين

..كسرتهماالدذيناللوحين

هناكاموسى)د!كان..ألكلماتهذهلنفسكاكتب:لموسىالربوقال

العهداكدماتاللوحينعدىفكتب.ديدةوأربعيننهارا"أربعينالربعند

.(28-34:1خروج)"العشرالكلمات

لاوىينىللكهنةوسلمهاالتوراة9هذموسىكتب"موسىنهايةوترب

.(31:9تثنية)!هإسرائيلشيوخولجميعالربعهدتابوتحاملى

جامعةفىذرسمثقفأكانإنهبل،والكتابةءةالقرايعرفموسىكانلقد

."المصريدحكمةبكلموسىنتهذب"،القديمةشمسعين

117صراجع)1(

(ءوالأنهياالنهوة-9)
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اليهودطائفةعلىوتتلمذالمقدسةالأسفاردرسنمثقفا"المسيحكانوكذلك

.ليقرأوقامالسبتيومعادتهحسبالمجمعدخل"رسالتهبدءففى.الأسينيين

مكتويأكانالذىالموضعوجدالسيفرفتحولما.النبىءأسعياشفرإليهفدفع

إلىوسلمهالسفروطوى..المساكينلأبشرمسحنىلأنهعلىالربروج:فيه

."مساقعكمفىالمكتوبهذاتمتداليومإنه:لهميقولفابتدأ..الخادم

(21-4:16لوقاا

علىيقرأهماهوالمرتقبالنبىفمفىيجعلهالذىاللهكلامأننتبينسبقكا

*الهؤىغنيئطقؤدا):فيهوكان،بهءجاالذىالقرآنبأنهشفاها"الناس

.(4-3:النجم)!ئوخىؤخىإلأفؤإن

نم

قاد"حربرجل"ومحمدموسىمنكلكانفقدجميعا"نعلموكما-8

منهماكلقواتوذاقت،الأوثانوعئادالكفارضد7شرسةمعاركفىأتباعه

للهزيمة.تعرضتكما،النصر

صفاتمنصفة،المقدسالكتابفى"الحربرجل"أننذكرأنويجب

الله.

قؤتىالرب":ويقولوجنودهفرعونغرقبعدربهئغظمموسىهوفها

..فأمجدهإلهىهذا..ونشيدى

.(3-51:2خروج)"اسمهالرب.الحربرجلالرب

ابنموسىوكان":عاما"08وعمرهالإلهيةالرسالةموسىتلقىولقد-9

لأ(:لاخروج)"فرعونكلماحينسنةوثمانينثلاثابنوهارونسنةثمانين

موسىرسالةفترةأنأى،عامأ012عنموسىتوفىفقدعلمناوكما

..عمرهثلثبلغت

رسالتهفترةأنأىعامأ!6عنوتوفىعامأ04وعمرهمحمدئيثكذلك

.أيضا"عمرهثلثبلغت
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يتعرضولمطبيعيةميتةمنهماكلماتفقد-آخرا"وليس-وأخيرأ-01

وأتباعه.وعشيرتهأهلهحضنفىالنفسرضيىماتإنمااتعذيبأولقتلفيها

طخ

ونبيهبالإسلامتتعلئالتوراةتذكرهالاتزالأخرىبشارةهناككانتثم()ب

:الأبرارصحابتهمنجيشرأسعلىظافرا"ودخولهمكةوفتح،وشريعته

.التوراةتقولكما،القديسينمن00001

حسب،تقول-اللهرسولمحمد-نبيهموفىفيهمموسىنبوءةفهذه

البروتستانت:ترجمة

.فارانجبلمنوتلألأ،سمعيرمنلهموأشرق،ءسينامنالربءجا"

لهم.شريعةناريمينهوعنالقدسريواتمنوأتى

قدمك،عندجالسونوهم،يدكفىتديسيهجميع.الشعبفأخمن

.3t-33:2تعنية)"أقوالكمنيتقبلون

عنتتحدثالتىالفقرةترجمةنجدجيمسالملكنسخةإلىرجعناوإذا

معوجاء":تقولإذ،أوضحصورةتعطينابعدهاوما،القدسريوات"

ملتهبةشريعةخرجتيمينهومن.القديسينهن1(ر....)آلالىعشرة

.)1("لهم

الفرنسيةالتراجمفىفنجدها،"الشعبأحب":تقولالتىالعبارةأهـا

التى،واحدا"شعبأوديس،أجمعيندلناسأى،دلشعوباللهحبعنتتكدم

فالفرق،الإسرائيلىالشعبأنهئفهمأن،الحالتلكمثلفى،العادةجرت

.)2("الشعوبيحبإنه"أجل":تقولالتراجمفهذه.وزاكهذابينكبير

)1(and he came with ten thousands of saints : from his right hand went>

،.a fiery law for them

391>،(.ط.3)ء)2( peuplesولaiاج,Oui-
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ثهمس:الملكنسغةنىنهى،،الواللدمنككال!لون!:"لهمواما

."أكوالكمنسعتلقىواحدلوك!

كفقرةعلاتةلها،التثنهةسيفرمنالفقرةه!هأنعلىالتراجمد!إبماعوهناك

كعد.فهمالهاسنتعرض،3(:حبكوق///)3سفرمنأخرى

فىالأخذمعالتثنهةسفرفيجاءتكما،هالن!وهذهفىننظروالآن

:أننجد،التراجممختلفتفولهماالاعتهار

البقعةنىاللهناداهحيث،موسىرسالةإلىيشيرسيناءمنالربمجىء

المقدسة.

سعيرتمتدحيث،عيسىالمسيحرسالةإلىيشير،سعيرمنالربوإشراق

محعاما18نحوالمسيحاعتزلوحيث،فلسطينشرق،الميت!البحرجنوب

ء؟طاا
الأسينيين.:باسمئعرفونوالورعالتقوىاهلمنئفة

منءجاالذىمحمدرسالةإلىإشارةفهو،فارانجبلمنالربتلألؤوأما

.،فارانيرية!فىإسماعيلسكنفلقد.إيراههمبنإسماعيلثلةة

(12:21تكوين)

منوسكنوا..ئمانلهمحسي،رئهساعشرائناةإسماعطثنر"ركان

.(18-25:16تكوس)ثامصرأمامالصئ!ورإلىعولمة

منار....نىالهجرمنالثامنةالسنةنىمكةمعمددخملرلفد..هدا

ولأهلها.لهمثسلامدخلوها.مرسىنهوءهتكولكمااللدكسين،أصحاثه

وتالالقرشعيندعاثم،شاكرأدلهوسجدثالكعهةتطاالحرامالمسجددخملفلما

ثا؟يكمفاعلأنىترونما،در!شمعشرثا!:لهم

كريم.أغواين،كريمأغ.خيرأ:قالوا

.،ءاللل!انأنكمءناهـههوا!:تال
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سنة،02طيدةإديهيدعواستمرما،مكةدفتحيومأولفىاللهرسولأتمثم

منالحرامالمسجدطغرفقد.فيهالحربأشدبصناديدهامكةحاربتهوما

الوثنية.علىتمامأوقضىالأصنام

التىحبقوقنبوءةفىءتجا،فارانجبلإلىأخرىإشارةونجد..هذا

من.باالله":تقولفهى.ستلفأذكرناكما،التراجممختلفإديهاأشارت

.سلاه.نارانبملمنوالتدوس،تعمان

.3(:3:حبقوق)"تسبيحهمنامتلأتوالأرض.السمواتغطىجلاله

الأرضيملأونالذين،ورسا!تهباللهالمؤمنينبينالوحيدونهمالمسدمينإن

يهتفونحيث،للصلاةالأذانفىيومكلالأقلعلىمراتخمس،تسبيحأ

الله.إ!إلهلأ:وهىالكبرىالهقسهادةيعدنونثم.أكهرالله:تائدين

ألا-حكمتهجدت-اللهقضىالتىالوحيدةالمقدسةالمدينةدهىمكةوان

،هذهطهارتهاعلىيحافظواأنالمسلمينعلىفوجب.نجسمشركيدخلها

موسىبعدءجاالذىأشعياءبههتفكما،النبيينكتبفىاللهقضاءفذاك

فيها:ءجا،الجدباءالمقفرةالعرببلاد،المريهعننبوءةفقال،قرونبستة

اذهو..كالنرجسىويزهرالقفرويمتهبماسةالعاوالأرضالبريةتفرح"

لهايقالوطريقسكةهنانوتكرن..اللهجزاء.يأتىالانتقام.إدهكم

.8(-ا:35أشعياء)"لهمهىولكسفمهاكعهرلاالمقدسةالطر!ق

العظيم:القرآنفىاللهقضاءكانودقد

تمالخرمالم!تجذيفركوأتلاتخ!نالم!ثئركرنإئقاآمئوا.الذينأئقاتماة

.28(:التوكة)،قذبمغاميئتغذ

...منجيشفىتادهم،عظامكصحايةرسودهاللهعؤضدقد..!قأ

عندكبلس"-التوراةنبوءةتقولكما-منهمكلكان،لدكسار.

."ألوالهمنككلصالنهىلدمى
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المزامير:بشارة-2

(1):ومنها،المرتقبالنبىذلكعنالمزاميرنبوءاتكانتثم

."البشربنىمنجمالأأبرعأنت":المنظرحسنايخلقةوسيمأنه()أ

علىسيفكتقلد":النصريحالفه،الحقأجلمنحربرجل)ب(

نتريك،والبر،والدعةالحقأجلمناركب..الجبارأيهافخذك

.."حطئاتكيدملوكينات،يسقطون!تكشعوب.مفاوتيمينك

،.الأحداثهذهوصاحبالصفاتهذهصاحبالإسلامنبىمحمدكانلقد

السبايا،منالمصطلقبنىسيدالحارثبنتجويريةكانتالغزواتإحدىوفى

أسرىمنبأيديهمقنأطلقواالناسالخبربلغفلماوتزوجهاأسارهاالنبىففلث

عنتقولعائشةلكانتحتىإياهماللهرسوللمصاهرةإكراما"المصطلقبنى

."منهابركةقومهاعلىأعظمكانتامرأةأعلمما":جويرية

فىتضمنسببسلسلةئشتهرلمأنهالإسلامنبىمحمدعنغرتكذلك)بر(

فىموقرينسادفىقبائلروساءضمتقدكانتوإنالملوكمن7كثيراالاباء

جدهحتى)2(كبيرةقبائلرؤساءكانراالذيرإسماعحلءأبنامنءابتداأقرامهم

فىممثلأالميلادىالخامسالقرنمنتصففىمكةأمرلهاجتمعالذىفصتى

.والقيادةواللواءوالندوةوالرفادةوالمميقايةالحجابة

فقدوددىبنسبا!بوىالنسبذدكعنعؤضه-حكمتهجلت-اللهودكن

أهل"أولثكموكان،الأرضفىانتشرنسبلهوكانذرئةمنهخرجت

:المزموريقولهذاوفى.عبرالعصوروتعظيمتقديرمحلالنبوى،البعت

.54:المزمررنطرا(1)

اوتيدار،إسماعبلبكرنبايوت:موالدهمحسبإسماعبلبنىءهذهـأسا":التوراةتقول(2)

وتدمه.،ونافيش،ويطور،وتيما.وحداراومسا،ومةود،وشاعاومبسام،بئيلوأد

صسبرئيساعشراثنا.وصصونهميديارهمأساؤهمومذهإساعيلينوهمهؤلاء

."أشورنحرقبىءحعنمامصرأمامالتىشورإلىصوكلةمنسكنوا..لهانلهم

(18-25:13تكولن)
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."الأرضكلفىرؤساءتقيمهمكنوكيكونآيائكعنعوضا"

فلكأ،ولا،مالأئورثفلم،يهودىعندمرهونةودرعهالنبىماتلقد

.وصهرا"ونسبا"دريةالنبىوترك.ورحمةومودةوحكمةعلمأؤزنئوإنما

r(2:الشورى)!الفربىفيالمؤدةإلاأخرآغليهأسئألكئملافل!

.!تطهيراصؤئسقزكئمالتي!تأهطالرخممنغئكئميئذهمتاللةئريذخ

(33:الأحزاب)

:ءأشعيابشارة-3

النبى:هذاعنوفيها،)1(ءأشعيانبوءاتكانتثم

،أعضدهالذىعبدىاةهو":ورسودهاللهعبدبأنهاشتهر)أ(

الحقفئخرجعليهروحىوضعث.نفسىولسئرثالذىمختارى

."مللأم

عبادبذدكاشتهركماورسردهاللهعبدبأنها!سلامنبىمحمداشتهروقد

الكريم:القرآنيقول.والمرسلينءا!نبيامنالمكرمونالله

لغلكئمقئلكئممنؤا!ذينخلقكئمافيىرئكئماغئذواهالئاشأئقاياخ

.(92:البقرة)!تئفون

فثلهقنبم!ئوزهقأئواهغئدتاغلىتر!تاففازئبيىكئئئمؤإن)

ص(23:البقرة)!صتادقينكنئئمإناللهذودطقنبهئمتثئقذاؤادهيئواه

.!فيتجا!ةتخغلؤلئماليهتابئغئدهغلىأئركافيىللهالخفذ)

(1:الكهف)

24الإصعاجالخصوصوجهعلىانظر(1)
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:بعدهمنلا،عهدهفىبهاءجاالتىالشريعةوتكتملالدينيسود()ب

الجزانروتنتظرالأرضفىالحقيضعحتىينكسرولايكللا"

."شريعته

:فقال،بهءجاالذىا!مريتمأنالإسلامنبىاللهوعدودقد

ئورةئتئمأنإلااللةؤيابىههئمبأفوماللهئوزئطفئواهأنئريذون)

صص.!(تم2:التوبةص)(آلكافرونكرةؤلؤ

ا!سلاميةا!مةتركاللهتوفاهإذاحتىالنبىحياةفىالدينآدلهأكملودقد

:يقولالقرآنونزلالديناكتمللقد.كنهارهاليلهاءالبيضاالمحجةعلى

ا!يوت!،ؤاخمثتيرنءتخمثتؤفئمقلادينكئممنكقرواهافيينيئسنا!يوتم)

.(دينا7الاشلاتملكئمؤرضييثنعقتىغلئكئمؤأتقمثديتكئملكئمأكقلث

(3:لمائدةا)

دعوتكقدالربانا":رسالتهئكملحتىالناسمناللهيعصمه)بر(

."للأممونورأللشعبعهدأوأجعلكواهفطكييدكنأمسكيالبر

فالله،دهالكائدينمؤامراتإدىيلتفتألاا!سلامنبىاللهطمأنودقد

التحدىهذالئعلنالقرآننزلولقد.غايتهالأمريبلغحتىالناسمنعاصمه

:الأشهادرؤوسعلى

ققاتفغللئمؤإن،رئلتمنإليلثأئزكقاتتغ4الرشئوأئقايا)

.(67المائدة(!)التاسيىمنيعصفكؤاللة،رستالتةتلغت

ومدنهاالبريةلترذع":إبراهيمبن%سماغيلإلىالنبىينتسب)د(ص

الثانىالأبنهوهذاوقيدار."قعدارسكنهاالتىارالدك،صوتها

(25:13تكوين).لإسماعيل

راكذرو":أصنامأصحاب،أوثانعبدةالمنهزمونأعداؤه)هـ(

:"آلهتنااندللمسهوكاتالقائلونالمنحوثاتعلىالمككلون

.يغرجكالجيارالرب":أعدانهعلىينتصرمقدامحروبرجل)و(

.،ادانهعلىوينوىويصرخيهتف.كعرثهينهضحروبكربل

والمخططالقائدهوالنبىوكانالإسلامفىالكبرىالمعاركافقرآنسجلولقد

:البأسحينوالمحارب
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ستميعؤاللة،!لقتالققاعذالمؤمنينئب!ىءأفلكمنغذؤتؤإزه)

صصصصص.(آ12:نعمراآل)!غلصيئم

المؤمنين،ؤخرصبى،تفممتكإلائكل!لااللهستبيل!فىققايل)

.!تئيهيلأؤأشتدتأسا2أشتذؤاللة،كقرواهينالنهتأشيك!أناللةغممتى

(،8:ءالنسا)

أمرذلككانولقد.والمجاهدينالأنبياءمنالعزمأولوبهاختصأمرهذاإن

صبدأتجهادهفىمرحلةوانتهت،مصرمنإسرائيلببنىخرجأنبعدموسى

الثانيةالسنةفى..سيناءبريةفىموسىالربكلم"فاتذالت،أخرىمرحلة

..إسرائيلبنىجماعةكلأحصوا:قائلأمصرأرضمنلخروجهم

أنتتحسبهم،إسرائيلفىللحربخارجكل،فصاعدا"سنةعشرينابنمن

."آبائهلبيترأسهو،شبطلكلرجلمعكماولكونأجنادهمحمسبوهارون

رءوسمن":وتكبيروتسبيجالجبالرءوسمنهتافدينهفى(ز)

."الجزاثرفىثتسبيحهويذبروامجدأللربلبعطوا،لبهتفواالجبال

مؤتمرأكبرئعقدوفيه،الحجخامسهاأعمدةخمسةعلىالإسلامئنىلقد

الحجركنالجبلبهذاالوقفةحصجلتوقد،عرفاتبجبلسنويا"عالمىدينى

دلهالخخاجيهتففهنالت."عرفةالحج":ا!سلامنبىتالإذ،الركين

أعلمهوما،العباداتوصالحبالدعواتويتضرعونوئهصفلونوئكئرونوئ!متئحون

ئسئك.من

ممارسةعليهيحرمإذ،ومتعهاالحياةزخرفعنالإنسانيتجرد-الهجوفى

والتحلى،الجنسيةالعلاتةمثلالصالحةالزوجيةحياتهنىاعتادهمابعض

.والإثارةالصخبوعوامل،الثياببأفخر

طوعا"العظيمةالقجربةهذهفيأتىخالقهيدىبينالحقيقةالإنسانيواجههناك

محدىولاالندمينفعلافآنذاك،الآخرةذىكرهأيأتيهاأنقبلالدنيافى

.الهسرات
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فممئوقؤلآزقثقلآالخبئفيهنقرضنققن،فغفوقاثأشئهرالخبئ)

خيرقإنصؤترؤصدواه،اللةخئرءيمهلمهةمنبمهغفواهؤمصا،الخغفىجذاكؤلا

الأصلبالب*أوهلىتاو،ئفودط،ءالئقوصتمطالرأد

منأقفئئئمقإدا،قيئكئممصنقضئلأتئطئوا"أنصمتاخغليكئمقئممطص

مصنكئئئمؤإنصمذاكئمدصصماؤاذكروةالخرام!الممثئغرعئذاللمصقاذكرواهغرقات

.891(-791:)!البقرة!الفئالينلمينقئل!

شعب":آكللكلطعمةضعيفأمتخلفا"كانفيهظهرالذىالشعب()ح

الحبوسكيوتوفىصملهالحفرفىاصطيدوقد،ومسلوبمنهوب

."رديقولمنولمسى،وسلبا.هنقذولا،نهباصاروا.اختبأوا

غليهئميتلواهمئفئمزسئولأالأقتينفىبغثائذىف!):ا!قرآنيقولو

ضتلأليلفىقئاطصمنكائواهؤإنؤالحصهصمالكتابئؤئغففمصئمؤئزتهيهئمش!آيئ

قفئاطصدصلك*الخدصيئمالغزيرؤمصوص،بهئمياصخفواهلمصامئمصئمؤآخرين*مصبين

.،(ت2:الجمغصة)مصالغظيمالقفئل!دوو،للة،ءيمثتامصنقيلؤتيمصا!فه

لتفتح":النورإلىالظلماتمنخرجواالنبىءهمجاأنبعدولكن()!

السجنكيتمن،الماسورينالحبسمنلتخرج،العمىت!ون

الظلمة.فىالجالسين

يدروهالمهسالكفى،يعرفوهالمطريقفىالغنىأسئر

هذه.مستقيمةوالمعوجاتنورأأمامهمالظلمةأجعل.أشثئيهم

."أتركهمولاأنعلهاالأموو

الالئمصاتمنالئاسصلئخرجإليكأئز!تاةيهتابئ،آلر):القرآنويقول

.(1:إبراهيم)!آلخميد!الغزيزصيراطإلىصزيهئميإذنلثوراإيى

إليكئماللةأئزكصط،آمصئواهالصذينالأ!تالباصوهلىيااللمصقائفواه!

آمصئواهالصذينتئخريخمصتئتاتاصممص!آياتضتهليكئميتفواهزسئولأ*ذصهراص

.(آأ-01الطلأق)!إلى!الثورالالفقاتمنؤكتهمئواهـالصئايخات
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فىوأذكر.التاريخفىفولدنموذجعربيةااجزير"عربفىالإللاءاتجربةإن

طندركلكى:فيهاقالىتوينبىأرنولدا،نجليزىلل!مؤرخمقالةالمت!امهذا

،فجأ!تظهركوباحجمفىدولةنتصور-العح!ربمقاييس-بالعربآالإللافعله

باكملثاهروسبلهاوتخضعالأمولكيةالمتحدةا-!،ياتنحفعلىتشزلىثم

باعتبارهماالكبيرتينالدولتينبهاتينالمثلضربترين!!أنالواخحومن

القرنفىويناظرهما،العشوبنالقرنمنالثانىصصنىا/لأعف!االقوت!ن

علىالفارسيةوالإمبراطورية،الرومانيةالإمبراطورية:دىات-إ6الماب!

-1)-)

جب.ص

،ب!هأجلمنسئ!قدالرب":اللهشريعةئغطمالذىالبننجىلمحر)كأ(

."ولكومهاالريعهلثتهىا

غيرمنحخىالجميعبهيثهد%مرجميعا2بالنا!ورحمتهشبمهـا/إصلا*!برإ-

نجازةمرتأنحدثولتد.ونبيها!،سلأءاعلىتطاؤلواعاةش!نهىا،أمسلهـينا

له؟يتولالصحابةببعضفإذا،ا!،ن!مانيةللإخودتكريما"افيفرقفيهر!ف

تمعلاليهوديدعلىىأثمنوالمسلمينالئبىأصابماعلموقد-لىليهزإإنها

اعتراضهالنبىعليهفأمسك-دمويةوحروبنفسيةوحربوفقمؤمراتكى

!؟"تقستأأليست"ةئلأق

.(701:ء)1!!نبيا!تالغالمينرخمتة*أ!ستلتاذأثقا):الترآنحدق

ظلأ:لأ:لأ

الجديدالعهدبعثارات-ثانيا"

المرتقب:"النبى"-1

اذقرنمطذعفىاليهودفىنبيا"(ؤكريابنيحيى)المعمدانيوحناظهر

وئمفد-العامنفسفىمعهؤلرالذىقريبه-بالمسيحليبثئرالميلادمنالأول

الفريقهله

يزالل!أنهكتبهمنبوءأتمنيقينأيعلمونالمحهودكانيوحناظهرماوعند

./.يصمأدونهإليهأرصلواولذللثبعديظهروالمثلاثةءا/لأنبياعالهافىهاك
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ولاويينكهنة،أورسليممناليهودأرسلحينيوحناشهادةهىوهذه"

أنت؟من:هليسألو

المسعح.أنالستإنى:وأقرينكرولمناعترت

ندتأيلعاإأاماةأإة:فدألوه

أنا.لسث:ذقال

أندتأالندر-

لا.:نأباب

نفسك؟عندقولااما:لهفقالوا

أشعياءقالكماالربطريققؤموا.البريةفىصاروخصوتأنا:قال

..النبى

النبى؟ولاإيلياولاالمسيحلسمتكنتإنتعمدبالكنما:لهوقالوافسألوه

لستمالذىقائموسطكمفىولكناءبماأغفدأنا:قائلأيوحناأجابهم

.2(-لأ1:91يوحنا)"حذائهسيورأحلأنبمستحقلستالذى..تعرفونه

يندطرهمكانالذينالثلاثةمنواصدلكلانإةنالواضحمن

إيلبا-:هىالثلاثةاولئكاسماءوان"ولئعرتاسماالعهود

والندر.-والمسهح

ىا،طهورأالثلاثةآ!رهوالمرتقع!النىانكدللهالواضحومن

كو!ناالههودعنهسالقنأمرلكونهدوذللوالمسمحإكلماثعدياثى

.المعمدان

النبىهذاتسميةفإن،فيهمالأنبياءبطهوراشئهرواقداليهودكانولما

.الأنبياءككلليسولكنهنبىأنهشكولايعنى"النبى"باسمالأخيرالمرتقب

المرتقب."النبى)هوأوالزماننبىإنه.عظيمونبأهجللأمرهنبىإنه

*
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النبى"د!وينثعنهيخلطوناليهرداستمر،المسيح"ظهوركعدوعتى

تائلأ:ونادىيسوعوتفالعيدمنالعظيمالأخيراليومفى"حدثفقدالمرتقب

،الكلامهذاسمعوالماالجمعمنفكثيرون..وثربإلىنليقبلأحدعطشإن

ال!نى.هويالهقهقةهذا:تالوا

لما.ل!مببهالجمعنىانشقاقنعدث..المسيحهوهذا:تالواوآخرون

(43-7:37يرحناا

التاسعالقرنمنتحسففىإعراثيلبنىفى(إلياس)إيلياالنبىضهرلقد

حيأ.المماءإلىبرفعهحيانهانتهت-هذاوإيليا،الملادتا7

يتقدمنبىظهورأوإيلياينتظرونالم!يحميلادحتىاليهوداست!رولفه

جليا.إبروجإلهم

يوحنا()يحيىاسمهبابنسئرزقأنهزكرياللنبىالملاكلارةكانتولتد

:الملاكلهتالإذ،جفاإبر،حيتقدم

ويرد..التدسالروجمنيمتلىءأمهبطنومن.يشربلأ!مكرأوخمرأ"

إلهـهم.الربإلىإصائيلنجىمنكثرين

.17(-15:13لوناا"ولزكهإكلعاثروحأماعهو!كفدم

زكريابنيوحناشخصفىءجاتدالمنتظرإيدياأنحودهقنالمسيحغلمودقد

أنبيأ؟؟لتنظرواخرجتممازا..يوحناعنللجموعيقوليسوعابتدأا،نقد

..نبىمنوأفضللكمأقولنصا

..لإالمعمدانيوحنامنأعظمءالنسامنالمولردينبينيقملم:لكمأتولالحق

.،يأتىأنالمزتعإيلياهونهذاتقهلواأنأردتمإن

:07-14اا)متى
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نأينبغىإيلياإن:الكتبةيقولفلماذا:قائلينتلاميذهسأله"أخرىومرة

.(المسيحتبل)أولأيأتى

لكم:أتولولكنىثىءكلويردياتىإيلياإن:لهموقاليسوعفأجاب

..أرادواماكلعملواولكعرفوهولمجاءقدإيلعاإن

.،المعمدانيوحناعنلهممالانهالتلاميدفهمحينثذ

(-"17:0111متى)

*

رأسهقطعهيرودسيدعىفاجرا"حاكمأأنالمعمدانيوحنافىعملوهوالذى

أخيهبامرأةهيرودسبعلاقةتنديدهءجزافاجرةلراقصةإرضاءطبقعلىوقذمه

هيروديا.المدعوة

!ئر

ومعتقداتالسابقينالأنبياءنبوءاتإنةفيهجداللاالذىالقولوخلاصة

الأنبياءعالمفىمشهوربنثلاثةإنتظاريقينأتقرركانتللمسيحالمعاصرالجيل

النبى.ثم،الممسيحثم،إيليا:الترتيبعلىهم

ومنالمعمدانيوحناسخصفىجاءقدإيلياأنصراحةالمسيحقررولقد

الميلاد.منالأولالقرنفىءجاتدالمسيحأن-والمسلمينالمسيحيينبينالمعتقد

المرتقبه،النبى"ياكىانإلاالمسبمكعد-.إذن-يبقلم

.،السموات"ملكوتياصمجعنهونى،الزمانيهككتملالدىالنبى

**

منوالحكامالملوكإلىكتبأأرسلقدالإسلامنبىمحمدأأنالتاريخويذكر

إمبراطوروقيقلفارسملكيهسرى:منهمالإسلامإلىفيهايدعوهمالجيران

كانتالتىمصرلأقباطالدينىالزعيموالمقوقسالحبشةملكوالنجاشىالروم

بعد:أما-عليكسلام":المقوقسردفىءجاوقد.الرومحكمتحتآنذاك
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نبيالمأنعلمثوقد.إليهتدعوومافيهذكرتماوفهمثكتابكقرأثفقد

إليهبعنطوقد،"رسولكأكرمثوقد.بالثاميخرجأنهأظنوكن!ثجمتى

التىالقبطيةماريةباسمالأولىغرفتوقد.وسيرينماريةهمابجاريتين

ثابت.بنححانتزوجهافقدسيرينأما،إبراهيملهوولدتالنىتزوجها

علىلسببينصحتهيقررالمقوقسلكعابالاريخىالتمحيحسأنثكولا

الأقل:

إلىكتابهعلىكريمأردأباعتبارهاالنبىإلىعاريةإرصالأن:أحدهما

النبىوحزنطفلأموتهثم،إبراهيموولادتها،منهاالنىزواجثمالمقوقق

إبراهيمموتوافقحينالمسلمينبعضماتالةثمرثائهفىالثكيروحدثهعليه

قولتهقالحينعليهمالنبىردمنكانومامعجزةذلكفدنجواالمسكرف

!وأحدلوتئخسقان!،اللهآياتمنآيتانوالقمرالثسمسإن)).الخالدة

بها.ئسلمتاريخيةحقائنطذلككلى-"لجاته

منالرغمعلىئمل!لمالمقوقسبأنالمسل!مينالمؤرخينقرلفهو:الثانىوأما

دءإدعطبوسعهموكانكتبوهفيماالدقةتحريهميعنىهذافإن،المهذبرده

.ولادالإسلا*اانتثرأنبعدذلكخلأف

((بقىنبيأأنعلممثقد":رسالتهفىالمقوقسقولإن:نقولذلكبعد

يخرجأنهأظنوكنمث":قولهوأما.اليومحتىالأناجيلفىومايتفقفهو

لامثلأفلسطينأوالشاممننخروجهتوقعأنبوضوحيعنىفإنه".بالثاءا

خروجهتوئعتدوهو.((أظنكن!ث":قولهبدليل،ضنيةممألةكونهيعدو

فمن،ا!لأرضمنالبقعةتلكفىظهرواكثيرينأنبياءأنالثاثعلأنبالنام

أيضأ.فيهاالمرتقبالنبىيظهرأدط-ذلكعلىقاسأ-المترقع

فىاليهودوشيوخالكهنةءرولاوجهفىبهقذفالذىالم!يحقولأنتئذ

لأمةوئعطىمنكمئنزعاللهملكوتإن:لكمأقرل":بهمالغاضبلقائه

نأوبساصةبوضوحيعنىالقولهذاإن-(Cr:21متى)"أثمارهتع!ط

تلكمنئزغتقداللهرلالةلأن،انتهىقدالبقعةتلكفىا،ئبياءخرفجعهد

r??

http://kotob.has.it



أنهاالمسيحيشهداخوىأمةعلىيهااللهتففئلثم،العاسهةالمهو!كةالأمة

ثها.جديرةستكون

،،

:المقترب"الملكوت"-2

حقويهوعلىالإبلوبرمنلباسهكان"كنبىالمعمدانمرحناظهرعندها

..دريأوعسلأجرادأطعامةوكانجلدمنمنطقة

ملكوتاتتربلدلأنهثوكوا:تائلااليهوديةيريةفىيكرز(وكان)

.(4-3:3متى)"السموات

.الناصرةوتركالجليلإلىانصرف،أسلميوحناأنيسوعسمع"ولما

ملكوتاتتربتدلأنهتويوا:ويقولئكرريسوعابتدأالزمانذلكمن

.(\V-4:12متى)(الممموات

الملكوتيبشاوةوئكرزمجامعهمفىئغقمالجليلكليطوفيسوعوكان"

.23(ة4متى)(الشعبفىضعفوكلمرضكلويشفى

أرسلهمعشرالإثناهؤلاء..عشرالإنعىتلاميذه(المسيح)دعاثم"

لاللسامريينمديثةإلى،تمضوالاأممطريقإلى:تائلاوأوصاهميسوع

الضالة.إسرائيلبيتخرافإلىثالحرىاذههراثل،تدخلوا

.السمواتملكوتاتتربتدإنه:تائلينأكرزواداههونانتمونهما

."أعطوامجانأأخذتممجانأ..ثرصاطهررا،مرضىاسفوا

8(-01:ا)متى

،السمواتمدكوتيأتىبأنصلاتهمفىيدعواأنتلاميذهالمسيحغلتمودقد

ئصتقىأنغثمناةتلاميذهمنواحدقالفرغلما،مرضعذىئصتلىكانوإذ"

.تلاميذهأيضأ(المعمدان)يوحناغلتمكما

ليأتاسمكليتقدس،السواتفىالذىأبانا:فقولواصليتممتى:لهمفقال

.4(-ا:11لوتاا"تحربةفىئدخلناولا..خطايانالنااغفر.ملكودله
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.الشهيرةالجبلموعظةفىالمسيحتعليمهىالربانيةالصلاةتلكوكانت

(13-6:9)متى

وتلاميذه،والمسيحالمععدانيوحنا:انيوضوحنتبينسطومما

نا-نإة-البدهىومن.السمواتملكوتياقترابيبشرونءواجا

المسيح.ثعدياتىشىءالملكوتكلذا

ط!

لهم:فقال،منهمالملكوتبانتزاعللإسرائيليينتنبأالمسيحأنرأيناولقد

."أثمارهتعمللأمةوئعطىمنكمئزعاللهملكوتإن"

ئزغئمإسرائيلينىفىكانالذىالذهملكوتأننتبينئئمومن

وكتبورسالةوصمنثهايرتبطوماالنبؤةسوىيكنلممنهم

سطاوية.

تكونأخرىلأمةبإعطائهكذلكتنبأفإنهمنهمبنزعهتنبأحينالمسيحوأن

موسىتوراةفىالمبكرعهدهامنذؤصقتالتىائيليةالإسالأمةتلكمنأفضل

.(32:28تثنية)"فيهمبصيرةولاالرأىعديمةأمة":بأنها

أولاديا":للإسرائيليينقولهكانللصميحبطدالمعمدانيوحناءجاوعندما

بالتويةتليوأثمارا"فاصنعراالآتىالغخمبمرتهربراأنأراكمقن،الأفاعى

قادراللهإنلكمأقوللأنى،أبأإبراهيملناأنفسكمفىتقولواأنتفتكرواولا

3:9متى)"لإبراهيمأولادا"الحجارةهذهمنيقيمأن - V).

نخ:ع!

:"الحقروح"الرسول-3

شأنهفىتقولبعدهالآتىالعظيمالرسولعنللمسيحنبوءةيوحناإنجيليذكر

كالتالى:فقراتفىنوردهماالبروتستانتنسخةباسمالمعرونةالعربيةالترجمة

فيعطيكمالآبمنأطلبوأنا.وصاياىفاحفظواتحبوننىكنتمإن")أ(

نأالعالميستطيعلاالذىالهقروح.ا!بدإلىمعكمليمكثآخرمعزصا

41د(ءوالأنبحاالبوة-01)
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ويكونمعكمماكثلأنهفتعرفونهأنتموأما.يعرفهولايراهلالأنهيقبله

.17(-15:)14"فيكم

كلمتكمبهذا.أرسلنىالذىللآببللىليستسمعونهالذىالكلام"()ب

فهوباسمىالآبسيرسلهالذىالمدسالروحالمعزىوأما.عندكموأنا

.26(-24:)14"لكمقلتهمابكلوئأيهركمشىءكلئغقمكم

الحقروح،الآبمنإليكمأناسأرسلهالذىالمعزىءجاومتى"()ب

منمعىلأنكمأيضأأنتموتشهدون.لىيشهدفهوينبثقالآبعندمنالذى

.(27-01:26)"ءالابتدا

يأتيكملاأنطلقلمإنلأنه.أنطلقأنلكمخبرإنه:الحقلكمأقول"()د

إليكم.أرسلهذهبتإنولكن.المعزى

علىأما.دينونةوعلىبروعلىخطيةعلىالعالمئبكتذاكجاءومتى

تروننىولاأبىإلىذاهبفلأنىبرعلىوأما.بىيؤمنونلافلأنهمخطية

11:)16."دينقدالعالمهذارئيسفلأندينونةعلىوأما.أيضا" - )V.

ناتستطيعونلاولكنلكملأتولأيضاكئيرةأمورألىإن")هـ(

.الآنمحتملوا

لالأنهالحقجمبعإلىيرشدكمفهوالحقروحذاكجاءمعىوأما

."آتيةيأمورويخبركم،وليتكلميسمعمايكلولنفسههنيتكلم

16(:12)13-

التراجمأنبدءذىبادىءنلاحظالنبوءةهذهدراسةفىالشروعقبل

:فكان،المسيحبعدالآتىالرسوللذلكالثانىالاسمعلىاتفقتقدلةالمتداوه

الحق.روح:العربيةفى-

The:الإنجليزيةىوف- spirit of truth

L'7ة2أأة:لفرنسيةاوفى- esprit 94 la
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:فكان،الأولاسمهفىاختلفتالتراجمتلكلكن

للكاثوليك.المقدسوالكتاب،البروتستانتنسخة)المغرى:العربيةفى-

.(الشرقدا،منشورات

.(المشرقدارمنشورات.الجديدالعهد)المؤئد:يضا!وأ

الإنجليزية:وفى-

(King James Version(المعزى)أThe Comforter

(Revised Standard Version)(الناصح.المحامى)The Counsellor

(.TheOriginal .N T)(الناصح)The Adviser

الفرنسية:وفى-

(L . Segond)(المغرى)Le Consolateur

T.لةدام5) .O .B et .B de)(نيةيوناكلمة:قليظالبارا)Le Paraclet

أرسلالذىاللهيرسلهرسو!سيكونأنهذكرتقدالمسيحنبوءةكانتولما

تكونأنالجدليحتمللاالذىالمنطقمنكان،(ب،أ:الفقرتان)المسيح

علىالتعرفيتمأنإلىوذلك،الحقروحالرسول:هىالمبدئيةتسميته

فيه.اختلفواالذىالأولاسمهحقيقة

طة

نعرضهاالتىالحقائقمنمجموعةتحكمهتأويلهاوصدقالنبوءةهذهفهمإن

يلى:فيما

:إنسانالحقروجا-

القولفىالصادقالإنسانعلىئطلقالحقروحأنالتلميذيوحنابئنولقد

هلالأرواحامتحنوابلروحكلتصدقوالا،الأحباءأيها":فقالوالعقيدة

...اللهمنهى
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لنا.يسمع!اللهمنليسوقن،لنايسمعاللهيعرتفتناللهمننحن

."الضلالوروج؟الحقروح:نعرتهذامن

(1-ا:،-الأولىيوحنارسالة)

ورسائله،إنجيلهالتلميذيوحنابهاكتبالتىالشاعريةالذنةأنيتبينذلكمن

روحوأن-اللهمنهو،صادقإنسانهوالهقروح:أنتعنى

.شىءلىاللهمنلعس!لاذبإنسانهوالضلال

إلىفأشارت(المقدس)الفرنسىأورشليمكتابحاشيةذلكأكدتولقد

هو6(:)،هناالأولىرسالتهفىيوحناعنهتكلمالذى"الحقروح"أن

.17(:)14إنجيلهفىذكرهأنسبقما

ظلأ

:القدسالروحغيرالحقروج-2

الفقراتفىوذلكمراتثلاث"الحقروح":اسمالمسيحنبوءةذكرتلقد

كاتباستبدلبينما،(1:17،15:26،16:13هـ)،،ب،ا:3

الققرةفىوذلكفقطواحدةمرة"القدسالروج"بالاسمهذايوحناإنجيل

.(14:26)ب:3

باسم:المعروتكتابهفىالمشكلةهذهرو!لاىمورسىالدكتورعالجلقد

هغطوطةمعالمقارنةبئنتإذ،)1(والعلموالقرآن(المقدس)الكتاب

1:62،فىالواردالنصأن1812عامءسينابديراكتشفتثمهيرةسريانية

الروح"وليس،فقط"الروج"عنيتحدثأنهأى"القدس"كلمةمنيخلو

.الئممماخأحدبفعلأضيفتقد"القدس"كلمةأنيعنىماوهو"القدس

(1)La Bible, Le Coran et la science.عنوانتحتبالقاهرةالم!ارقدارنشرتهوتد

."والعلموالإنجيلوالتوراةالكريمالقرآن!
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عنبالبحثيبدأللنصوصجادنقدأىإن":بوكاىموريسيقول

المعروفةالمخطوطاتمجموعفىليسأنهناويظهر.النصيةالاختلافات

:14الفقرةتلكسوىالمعنىيغيرأنشأنهمنمختلفآخرنصيوحنالإنجيل

لاوالفقره.(Palimseste)المسماةالشهيرةالسريانيةالمخطوطةمن26

هذهعدافيما)1(..فقطالروحإلىوإنماالقدسالروحإلىهناتشبر

..للنصالعامالمعنىمنشيئأتغيرلاالتىالنحويةالاختلافاتوبعضالملاحظة

،"يسمع":للفعلينالدقيقبالمعنىيتعلقفيماهناالمعروضأنهويهموما

هووهذا،يوحناإنح!يلمخطوطاتكلعلىيسرىأنيجب."يتكلم"و

فعلهوالفرنسيةالترجمةفى"يسمع"فعلإن.الحالواقع

(akouo)اليونانى،الفعلأعطىوقد.أصواتاستقبالويعنى،باليونانية

(acoustics)و،بالفرنسية(acoustique)كلمة،المثالسبيلعلى

.الأصواتعلموتعنى،بالإنجليزية

(ا!ط)59فعلفهوالفرنسيةالترجمةفى"parlerيتكلم"فعلوإن

هذاويتكرر.الكلامصوتوخاصةأصواتإصدارالعامومعناه،باليونانية

خطيرتصريحإلىالإشارةعندوذلكللأناجيلاليونانىالنصفىكثيرأالفعل

بالناسبالاتصالالمقصودأنإذنالواضحمنويصبح.تبشيرهأثناءفىللمسيح

طابعذواتصالهوإنما،القدسالروحعملمنإلهامفىمطلقأيكمنلاهنا

اليونانيةبالكلمةالمرتبطالأصواتإصدارمفهومبسببوذلك4واضحمادى

يينمادفعلينيعنبان(ا!طةص!)و(داه!!5)اليونانيينالفعلينإن.تعرفهالتى

فمنوبالتالى،للكلأموآخرللسمعبجهازيتمتعكائنأإلايخصاأنيمكنلا

لاوالفقرة":تقولإذعقبعلىرأط.المعنىتلبتفقدفادجخطأبهاالعريةالترجمة1()

:يقولالفرنسىالنصبينما1!12ص-"القدسالروحإلىوإنمافقطالروحإلىتئمير

onء))أ.".80 ne mentionne pas ,L Esprit Saint, mais ,L Esprit tout courtأءا،"

Here,It,:الإنجليزيةترجشهاتقرلكذلك is not the Holy Spirit that is mentioned")

.114.butquite simply the Spirit ". P

21/9/8891بتارلخ"الأوسطالرق"بصعيفةنث!رمقالفىالخطأهذابينتولقد
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كلمتىحذفناإذاولكن..القدسالروحعلىالفعلينهذينتطبيقالمستحيل

toالقدسالروح" pneuma to agion"كلهيوحنانصفإنالجملةهذهمن

فىنرىأنالمنطقبمنتهىيقودناذلكإن..الوضوحفىغايةمعنىعنئغئر

e)الباراقليط t،!اشاP a)يتمتعالمسيحمثلبشريأكائنأيوحناذكرهالذى

اليونانىالنصيتضمنهمااللتانالحاستانوهما،والكلامالسمعبحاستى

قاطع.بشكلليوحنا

أيدينايينالذىالنصنى،القدسالروح"كلشىوجودإن

ثعد،نيماعمدأألهقتإضافةإلىكسهولةإرجاعهيمكنالبوم

نبىمجىءيإعلانهاتتناقضلفقرةالأصلىالمعنىتغييريهارئصيذ

نأأرادتالتىالوليدةالمسيحيةائكنائستعالمممعالمسيحثعد

.)1("الأنبياءخاتمهوالمسيحيكون

قلمحرفهاالتى"القدسالروح"كلمتىإسقاطضرورةيتبينسبقمما

تلكفىذيهرتالتى"الحقروح":واعتبارهما،14:26فىالكاتب

.متتالياتمراتثلاثالنبوءة

المحرفين:هؤلاءفىإرمياالنبىإلىالوحىيقولهماالمقامهذافىويحضرنا

قلمحولهاالكذبإلىإنهحقأ.معناالربوشريعةءحكمانحنتقولونكيف"

.(8:8إرميا)"الكاذبالكتبة

r-0المسيح:برحيلمرتبطغيرالقدسالروحمجىء

الحق:لكمأقول":المسيحلسانعلى،النبوءةمن(د:)3الفقرةتقول

إنها7(:)16"المعزىيأتيكملاأنطلقلمإنلأنه.أنطلقأنلكمخيرإنه

الدنيافىيجتمعان!المغرىالرسولوذلكالمسيحأنوهوهامأشيئأهناتقرر

أئدالذىالقدسالروحيكونأنيمكنلاالمغرىأنأخرىمرةيؤكدمما،معأ

حياته.طيلةالمسيح

الرجمة.تصحيحمع921-271صوالعلموالإنجيلوالتوراةالكر3القرآن(1)
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جاءإنوإدئالعالماللهخلقمنذيعملظلالقدسالروحأنالمعلومفمن

ركزناوإذا.عليهاوقنالأرضاللهيرثأنوإدىالمسيحبعدماوإلىالمسيح

لوجدناقبلهممايسيرشىءذكرمعالمسيحجيلفىالقدسالروجنشاطعلى

الاشى:

:داودمعالقدسالروجكان()أ

."...لربىالربقالالقدسبالروج:قالنفسهداودلأن"

"1(12:6)متى

زكرياإلىوأوحى،اليصاباتتهوامرأزكريامنكلاالقدسالروجبازك)ب(

مبازك:قائلأرتنباالقدسالررجمنأبوهزكرياامتلأ":التقىسمعانوإى

..القدسالروجمناليصاباتوامتلأت.إسرائيلإلهالرب

والروح...تقيأبارا*كانالرجلوهذا،سمعاناسمهأورشليمفىرجلوكان

نأقبلالموتيرىلاأنهالقدسبالروجإليهأوحىقدوكانعليهكانالقدس

.(26-1:67،04،2:25لوقاا"الربمسيحيرى

أمه:بطنفىوهريحيىالقدسالروحبازك()جس

ومن..يوحناوتسميةابنألكستلد..زكرياياتخفلا:الملاكلهقال"

.(15-13:ألوقاا"القدسالروحمنيمتلىءأمهبطن

المسيح:بابنهامريمحملعنالمسئولهوالقدسالروجكان()د

منخبلىؤحذت،يجتمعاأنقبلليوسفمخطوبةأمهمريمكانتلما"

.(1:18)"القدسالروج

فىيوحناعفدهأنبعدمعهواستمرالمسيحعلىالقدسالروجنزلولقد)هـ(

:الأردنءما

انفتحتيصلىكانوإذ،أيضأيسوعاعتمدالشعبجميعاعتمدولما"

."حمامةمثلجسميةبهيئةالقدسالروجعليهونزلءالسما

22(-3:21لوقاا
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ترىالذى:لىقالذاكءبالمالأعمدأرسلنىالذى":المعمدانيوحناوقال

."القدسبالروحيعمدالذىهوفهذاعليهومستقرا"نازلأالروح

33(:أيوحنا)

منصاعدوهووللوقت..يوحنامنواعتمد..يسوعءجاالأيامتلكفى"

."عليهنازلأحمامةمثلوالروجانشقتقدالسمواترأىءالما

(01-1:9مرقس)

."عليهوآتيأحمامةمثلناز!اللهروجفرأىانفتحتقدالسمواتإذ"

3:61)متى

اللهائدهإؤ،المسيحعلىاسمقر-اللهروح-القدسفالروح"

رسالته.طيلةمعهيعملاستمر،يه

ته:ومعجزادعوتهفىللمسيحمؤيدآالقدسالروجوكان)و(

..القدسالروجمنممتلئا"الأردنمنفرجعيسوعأما"

."مجامعهمفىئغفموكان..الجليلإلىالروجبقوةيسوعورجع

coo-1،14ة4لوقاا

ببعلزبولإلأالشياطينئخرجلاهذا:قالواسمعوافلماالفرشميونأما"

اللهبروجأناكنتإن..لهموقالأفكارهميسوعفعلم،الشياطينرئيس

.(28-،2:2متى)(اللهمدكوتعديكمأقبلفقدالشياطينأخرج

التقى،وسمعانيحيىوابنهماواليصاباتزكرياالقدسالروجبازلتوكما

عينهم:رحيلهبعدالمسيحتلاميذكذلكبازكفقد

منبغتةوصار،واحدةبنفسمعأالجميعكانالخمسينيومحضرولما"

جالسينكانواحيثالبيتكلوملأعاصفةريحهبوبمنكماصوتالسماء

منهم.واحدكلعلىواستقرتنارمنكأنهامنقسمةألسنةلهموظهرت

أعطاهمكماأخرىبألسنةيتكلمرنوابتدأوا،القدسالروحمنالجميعرامتلأ

.(،-أ:2:الرسلأعمال)"ينطقواأنالروج
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جاء،هاثعدوهنالمسيحثأتىأنقبلهنثعملالقدسالروحإن

الأناجيلثقيةدونعنهيالهديثيوحناانفردالذى-الحقروحلكن

عملوه،آخرشىء-الهديثيصدؤيالذهمؤهنإنسانأنهوثمن

المسيع.رجيليعدإلاتبدألاالعالمثهايخاطبورسالة

نم

المسيح،رفعبعدكتابةالأناجيلآخريعتبريوحناإنجيلأنالمعلومومن..هذا

للأحداثالتاريخىبالتسلسليتقيدلموأنهم125-001عامبينماكتمنفقد

ذلكعنالعلماءبعضويعتذر..الأخرىالأناجيلمعكثيرا"لذلكفاختلف

ذاكرته.أسعفتهحسبماأملاهاأوورسائلهإنجيلهكتبالذىيوحنابشيخوحت

والمحبةالحبعنكثيرا"تكلمتالتىالشاعريةلغتهيوحناعنغرفكذلك

اليهودعنتكلمعندماالمحبةتلكيعرفلمولكنه،بالمخلوقالخالقوخلطت

آخر.إنجيلأىفىنظيرهعنمراتعشرمنأكثرإنجيلهفىاسمهمذكرالذين

يلى:مماذلكويتضح

لسانه:علىفقال،المسيحوكذلكالعالمهذاغيرمنالتلاميذجعل-

ء(17:14)"العالممنلستأنىكماالعالممنليسوا"

المسيح:لسانعلىفقالواحدأشيئأواللهوالمسيحالتلأميذجعل-

همليكونوافيكوأنافىالآبأيهاأنتأنككماواحدا"الجميعليكون"

.(17:21)"فيناواحدا"أيضأ

مخ

المسيح:وديسالمرسدينمرسلهووحدهالله-4

عنهمسيرحللمنيرسلأناللهمنسيطلبالمسيحإنأ(:)3الفقرةتقول

:1)،"آخرمعزيأفيعطيكمالآبمنأطلب":قولهفىوذلك،آخررسولأ

إلىأتوسل":هكذائقرأالفقرةهذهفإندقيقةأخرىترجمةوفى.16(

لا."....ال!ب
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."باسمىالآبسيرسله":القولإلى(ب:)3الفقرةفىذلكتطؤرثم

(4\:)26

إليكمأناسأرسلهالذى":بر(:)3الفقرةفىليكونأخرىمرةتطؤرثم

إليكم"أرسلهذهبتإن":(د:)3الفقرةوفى،(15:26)"الآبمن

المرسدينمرسلهووحدهاللهأنهوفيهمريةلاالذىالحقدكن.7(:)11

وفعلأقولأوبئنهالأشهادرؤوسعلىالمسيحأعلنهماهوهذاإن.المسيحوليسى

ليستعليمى":فقال،للهكلهالأمروأن،شىءالأمرمندهديس!أنهمن

هوهلالتعليميعرفمشيئتهيعملأنأحدءشاإن..ارسلنىللذىيل،لى

قنوأما.نفسهمجديطدبنفسهمنيتكدمقن.نفسىمنأناأتكدمأماللهمن

،18(-7:16يوحنا)"ظلمفيهوليسصادقفهوأرسلهالذىمجديطلب

.42(:8يوحنا)"أرسلنىذاكبل،نفسىمنآتلمإنى"

)الله(ااسمأتيثقدأنا..دىيشهدأرسدنىالذىنفسهالآب"

.43(،0:37يوحنا)"تقبلوننىولستم

أعطائىهوأرسلنىالذىالآبلكن،نفسىمنأتكلملمإنى"

أيدية.حياةهىوصيتهأنأعلموأنا.اتكلموبماةااتولماةاوصية

.94(:12يوحنا)"أتكلمهكذاالآبلىقالفكماثهاتكلمنما

مشيثعىأطلبلاإنى..شيثأنفسىمنأفعلأنأمدرلاأنا"

.03(:5يوحنا)"أرسلنىالذىالآبمشعنةول

.5(-6:4مرقس)"واحدةتوةولاهناكيصنعانيقدرولم"

واعترفبالغيبالإخبارعنعجزفقد،بذلكواعترفالفعلعنعجزوكما

لهم:قال،القيامةويوم"الدهرءانقضا"عنتلاميذهسألهفحين.أيضأبذلك

الملاثكةولا5أحدثهمايعلمفلاالساعةوتلكاليومةلكأما"

+إ،3(:13مرتس)"الآبإلا(أنا)ولاءالسمافىالذين
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يعقوبإليهتقدم"فحين.شيئأالآخرةأمرمنيملكلاأنهالمسيحواعترف

لهما:فقال.طلبناماكللناتفعلأننريد،معلميا:قائلينزبدىابنىويوحنا

يمينكعنواحدنجلسأنأعطنا:لهفقالا.؟لكماأفعلأنتريدانماذا

..تطلبانماتعلمانلستما:يسوعلهمافقال.مجدكفىيساركعنوالآخر

."لهمأمجدللذينإلاأعطيهأنلىفليسيسارىوعنيمينىعنالجلوس

(04-01:35مرقس)

بلنفسهمنياتلموأنه،شيئاالأمرمنيملكلاالمسيحأنإذنالواضحمن

بينيحكمالذىوهو.أرسلهالذىهو-والخلقالأمردهوقنالملكمالك-الله

إرسالعنحديثكلأنيتبينثئمومن.مصائرهمويحددالقيامةيومعباده

علىوافتراءباطلزعمهوإنما،الدنياعنرحيلهبعد"الحقلروج"المسيح

الحق.

نفا

:"الهوىعنينطقما"الحقروج-5

به"يتكلميسمعمابكلبل،نفسهمنيتكلملالأنها

Or:16يوحنا)

!لأ

الكامل:الدينالناسيعفمالحقروج-6

إلىيرشدكموهر...لكمقلتهمابكلوئذكركم،سىءكلئعامكمفهو"

.(14:26،16:13يوحنا)(الحقجميع

ظلأ7

الأبد:إلىباقالحقروجبهءجاما-7

صحيحا"مكافئأالأنبياءعنالهديثتعتبر(المقدس)الكتابلغةإن

لوقاذكرهماذللتأمثلةومنالأنبيا?هؤلاءبهاءجاالتىالكتبعنللحديث

الذىالفقيرولعازر،الجحيمعاقبتهوكانتبالدنيااستمتعالذىالغنىقصةفى

أبيناإلىالمعذبالغنىذلكطلبفحين.إبراهيمحضنفىالنعيمعاقبتهكانت

لكيلالهميثهدحتى"،بيتهأهللينذرالأمواتمنلعازريرسلأنإبراهيم
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موسىعندهم:إيراهيمهلقال.هذاالعذابموضعإلىأيضأهميأتوا

منهم.لبسمعواءواثانببا

.يتوبونالأمواتمنواحدإليهممضىإذابل.إبراهيمأبىيالا:فقال

واحدقامإنولا،والأنبياءموسىهنيسمعونلاكانواإن:لهفقال

.31(-16:28لوقاا"يصدتونالأمواتمن

إبراهيم،أبوناإليهاأشارالتىهىكتيأوتركواوالأنيياءموسىماتلقد

مرةلوقاأكدهماذلكوكان.عنهمالحديثبمثابةهوعنهاالهديثأنوبئن

الأمورلهمايفسرالأنبياءجميعومنموسىمنابتدأ":تولهفىأخرى

.(27:،2لوقاا"الكتبجميعفىبهالمختصة

بعدهالاتىالرسولبهيجىءفيماالمسيحقولمعنىئفهمذلكضوءفعلى

نأ.(14:16يرحنا)"الأبدإلىمعكميمكث":أنهلتلاميذهأعلنحين

وأماتوالكنهم،الأبدإلىيمكشوالمالكلامهذالهمقالالذينالمسيحتلاميذ

حرفيأللتأويليصمدلاالقولفهذا.قرنأعشرتسعةمنذ-جميعأ-فتلوا

يومإلىسيبقىالمتلاحقةالأجيالإلى"الحقروج"بهيأتىماأنيعنىولكنه

الدين.

طلأ

الكتابفىءجاماضوءعلىالنبوءةهذهدراسةإن:القولوخلاصة

روح"الرسولبأنيقطعأقوالمنللمسيحالأناجيلنسبتهوما(المقدس)

التدسررحغعررأنه"إنسان:هوإنماالمسححيعدالآتى،الحق

مرسلهووحدهاللهوان،المسهحيرحطمجعنهبركطلاالدى

،،الهوىعنبنطقما"الرسولهداوان،المسعحولعسالمرسلين

ياقاللههنوصباولجاءماوان،الكاملالدبنالناسيعلموانه

ر.دهالدأي
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وثفصيلابملةكنطهقالنهوءةهدهاانالتس!لممإلىكقودهراإن

أكملالذى،بمهعاالناسإدىاللهرسول،اللهعبدفيمحمدعدى

ديتكئملكئمأكقلثاليوتم):الحقوقودهفقال،النبؤةبهوختمالدينبهالله

ة3(:المائدة)!دينأالإسئلآتملكئمؤزضييثيغقتيغلئكنمؤأتقمث

نخنإئا):ثأنهفىفقال-العظيمالقرآن-كتابهبحفظاللهوتكفل

(9:الحجر)"لخايخظونلةؤإئاالأيهرتر!تا

تت

المسيحبعدالآتىالرسولاسم

وهو.الثانىاسمهعلىاتفقتيوحنالإنجيلالمتداولةالتراجمأنسلفأذكرنا

كلمةلمعنىفهمهملاختلافالأولاسمهفىاختلفتبينما،(الحقروح)

مما،(Paraclet)باراقليط:نيكتبهامدققغيرشمخصيسمعهاقديونانية

.الصورةهذهعلىصوتيأتنقلهاأنالحديثةالفرنشةالتراجماضطر

فيه.اختلفواالذىالأولالاسمهذاحقيقةعلىتعرفأنالآنونرلد

ء*

سابقأ()المسيحىاللاهوتعالمبهاقامرصينةولغويةدينيةدرامةفى

فىنشرهاأخرىوبحوثدراساتضمنوجاءت،!للدانىكنبامددسد

.الإسلامإلىاهتدىأنثعد،)1(!اءالمثدسالكنابنىمحمد":كتابه

فيه:يقول،البارقليطعنفصلأنجد:كاداودالأهدعهد"وتسمى

نقد!،الجديدالعهدفىآخرسفرأوكتاربأىمثلفهوالرابعالإنجيلأما"

.وتلاميذهلعيسىالوطنيةالقغةكانتالتىبالاراميةوليسبالونانيةكتعن

فىنبحثكناعندمالقيناهاالتىالصعربةنفسأخرىمرةتواجهنافإنهوبآلتالى

هىما:"السؤالفىتتلخصالصعويةوهذه،لوقابمارالخاصةيودويها"ر

الإنجيلنقلهاوالتىالأحليةلغتهفىيسوعاستعملهالذىالاسمأوالكلمة

8591عمان/الأردن-والوزيعللئرالفيانةدار-شتانهمىترجمة(1)
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جميعفىالمغرىإلىئرجقتثم(الفرقليط"أو"البرقليط":بلفظالرابع

...؟الانجيلزلكنسخ

كلمةليستوهى،الواقعفى،المحامىأوالمغرىتعنىلاالفرقليطإن

الأدبياتفىومعناها(Paraklytos)هىللكلمةوالتهجئة.بالمرةكلاسيكية

يذعىلأنحاجةولا.."وسيط،محام،للمساعدةيدعىشخص":اليونانية

ليست:المغرىترادفالتىاليونانيةالكلمةأنليعرتيونانىعالمأنهالمرء

كلمةوثمة(Paracalon)باراكالونبل(Paraclytos)باراكليتوس

(،Parygorytys)بارلجورشى!:وهى،فغرى:لكلمةمرادفةأخرىيونانية

محامى-أووسيط:لكلمةالآخرللمعنىبالنسبةأما.أغرىأنا:بمعنى

علىثانيةأصرفإننى(Paraclet)بارقليط:الكنسيةالكلمةيتضمنهالذى

(،Paraclytos)باراكليتوس:وليس(Paracalon)لونباراكا:أن

لكلمة:المرادفةاليونانيةواللفظة.مشابها"معنىتعطىالتىالكلمةوهى

شفيع،أووسيط:ولكلمة(Sanegorus)هى،(Adؤocate)محامى

...(Meditea):هى

فدىقد(النصارىزعمحسب)الصليبعلىعيسىموتبأنالاعتقادإن

القريانفىوحضورهويركتهروحهوأن،الأصليةالخطيئةلعنةمنالمؤمنين

عزاءإلىحاجةدونتركهمالاعتقادهذا،الأبدإلىمعهم!سيبقىالمقدس

ئغز.مجىءإلىأو

جميعفإنكهذائغرإلىثحاجةكانواإذافإنهمأخرىناحيةومن

آلامو!ملهالمسيحتضحيةحولالنصرانيةوالمزاعمالادعاءات

ياطلة.وتصبحتتهافتالصلب

العودأنعلىيوضوحتدلوالرساثلالأناجللغةأنوالواتع

،16:28متى).)1(وشيكأكانابسحابفوقلعيسىالثانى

...(17-4:51الأولىتسالونيكى،9:27لوقا،ا:9مرقس

نأبعدالأرضإلىسريعابعودتهتنبأالمميحأنوبولساللاميذورسانلالأناجيلتؤكد(1)

يحدثسوتذلكوأن،تتزعزعءالسماوقو!تءالسمامنتسقطوالنجوم"الكونىالنظامينهدم

معز.إلىحاجةنىفليسواثمومن،34(:24:3192)عاصرهالذىالجيليموتأنقبل

ألهقتالىالنبوءةتلكتحقيقاستحالةالواتعأثبتأنبعدالحقيعلمهمرسرلإلىحاجةنىإنهم

بالمميح.ظلمأ
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يعنى:أنيمكنولايعنىلايوحناالقديسإنجيلفىالمذكورالبرقليطوسإن

بيرقليطوس:هىأخرىكلمةمنمشؤهةصورةالكلمةوإن،المحامىأوالمقرى

(Periqlytos.ا

الأمجد،":البحتةاللغويةالناحيةمنتعنى،بيرقديطوس:كدمةإن

،إسكندرقاموسهومرجعأأتناولوإننى."للمديحوالمستحق،والأشهر

:فيقول(Perigleitos)كلمةيفسرحيث،الفرنسى/الاغريقى

6اأا Qu' on peut entendre de tous les cotes ; qu

.Periqleitos=أest facile ! entendre. Tres celebre

،Periqleyos=5؟ celebre, illustre,glorieux!،أ

,trescelebre, illustre, glorieux, = Kleos, glorire

.،renommee. celebrite

الأخيروالمقطع،(أ،9")الأولالمقطع:منمكونالمركبالاسمهذا

(KIeotis)بالحروفأكتبهالذىوالاسم.العناءأوالتمجيدمنئشتقوهذا

هايالضبظيعئى،(Periqlytos)أو(Perigleitos):وهو،الإنجليزبة

...العركيةياللغةأحمداسم!يعنيه

كانهأنإسرانيللبنىأعلنمريمابنعيسىبأنالقائلالقرآنىالتنزيلإن

البراهينأقوىمنواحد-)9(!أهئاشئةبذومنيأتىبرسئولفبمثئرأ)

وسعهفىيكنلمإذ،فعلأإلهىتنزيلالقرآنوأننبيأكانمحمدآأنعلى

الوحىخلالمنإلا!اأحمد"تعنىكانتالبرقليطكلمةأنيعرفأنأبدا"

للاسمالحرفيةالدلالةلأنونهائيةقاطعةالقرآنوحجة.الإلهىوالتنزيل

العلاماتومن..ومحمد،أحمد:كلمتىسكودونبالدقةتعادلاليونانى

الخطيةعلىالعالمئبكتسوفأنهيأتىعندما،الحقروج:للبرقلي!الرئيسية

مثلملكأأكانسواء،اللهعبادمنآخرعبديوجدو!.8(:16يوحنا)

:6)9(الصف
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مداهإلىالتبكيتبهذابلغ،وموسىإبراهيممثلنبيأأو،وسليمانداود

إثمالقانونأوللشريعةخرقفكل.محمدفعلكما،وشجاعةوحماسبتصميم

إذااللهحقفىنأثمفنحن.()1وأصلهاالخطاياأمهىالوثنيةولكن،وخطيئة

جانبإلىآخركائنأوسخصأىعبادةولكن،إياهحبنامنأكثرشيئأأحببنا

مرتكبىعلىالعقوبةبإنزالقامواللهالعاملينجميعإن..كفرأتعتبر،الله

كماكلهالعالمنطاقعلىذلكيفعلوالمولكن،وشعوبهمجيرانهممنالخطايا

العرييةالجزيرةشبهمنالوثنيةاقتلاععلىفقظعملهيقتصرلمإذ،محمدفعل

حاكمانوهما،وهرقلأبرويزكسرىإلىمبعوثينبإرسالقامبل،حياتهءثناأ

مصر،وحاكم،أثيوبياملكوإلى،(ورومافارس)امبراطوريتينلأعظم

ونبذالإسلامديناعتناقإلىيدعوهم،الآخرينوالأمراءالملوكمنوالعديد

الباطلة.والعقائدالكفر

آياتبترتيلأى،تلقاهاكمااللهكلمةبتبليغمحمدمنالتبكيتهذاويدأ

عارضتهعندماولكن.الحقيقىالدينوممارسةوالتعليمبالوعظثم،القرآنمن

ذلكوكان.الكافرالعدووعاقبسيفهاستل،بالسلاجوالكفرالظلامقوى

والساطانالقوةلمحمداللهمنجوقد.7(:دانيالسفر)اللهلأمرتنفيذا

لها،عاموقائدأميرأولوليصبح،(المرعردالماكرت)اللهممدكةلتأسيس

..(الله)الأردابوربالملوكملكسلطةتحت

أنه:هىللبرقليطقيمةالعلاماتأقلوليست،الأخيرةوالعلامة

."آتيةبأمورويخبركم،بهيتكلميسمعمابكلبل،نفسهمنيتكلملا"

(16:13يوحنا)

ضمنالطاهرينوأصحابهمحمدمنتعليقأوكلمةأوسىءيوجدولا

محمدكانإذ،المنز!لاللهكلاممنمحتوياتهفكل.الكريمالقرآننصوص

الوحىكتبةيدعلىئذؤنوكانت،جبريلمنسمعهاكمااللهبكلمةينطق

ليستقدرهاورفعةقداستهاعلىوتعاليمهوأقوالهالرسولوكلمات.الأمناء

بالأحاديث.تدعىفهىولذلك،اللهكلاممن

.(481116:ءالنسا)اةيثايتنة!يكونةتاتنفيريهئمثنرلثأنيفنرلآاللةإن)(1)
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وهلأالوصفيهذاحتى،الحقعقىالفرتلبطهوأليس،إذن

هذهكللديه،احمدجانبإلىآخوشخسأتبينواأنياستطاعتكم

الف.صوالمممزاتالعلاماتوتلك،وائعمليةالماديةالصفات

.)1(10000تستطيعونلاإنكمأللفرتلي!

ن!

بنجاميندافيداالسابقرالقس،العايمهذادراسةفىءجامابعضذلك

.والبرهانالعلمعلىقائمأ،حقأدبنأالاسلامقبولإلىبهوانتهت،الكلدانى

لحقمابعديوحناإنجيلكاتبذكرهاالتىالمميحنبوءةعلىتعليقهكانولقد

أطلبأنا":المسيحلسانعلىتقولالتىالحاليةصيغتهاأن،تحريفمنبها

أنها،(14:16)"الأبدإلىمعكمليمكثآخرفغزيأفيعطيكمالآبمن

تصحيح.إلىتحتاج

وأالمسروقةالكلماتلهذهالهقيقىالمعنىنجدأنأردناإذا":يقولفهو

التالية:الصورةعلىالمحرفة

البرقليطوساسمهسيكونرسولألكموسيرسل.الاتيإلىأذهبسوف"

تحتهاوالتىأضيفتالتىوبالكلمات".الأبدإلىمعكمببقىلكى()أحمد

.)2("منهسئيبئالذىعيسىتواضعبعود،خط

كتابعنالحديثبعنىأنيمكنالنبىعنالحديثأنعلىبرهناأنسبقولقد

.الناسإلىبهءجاالذىالله

،

يلىةفيماباختصارنعرضها،منهابدلاإضافةبقيت

:الرسولتنبؤاتصدق)أ(

عنتنبؤاتفيهجاءمماوكان،اللهكلامبالقرآناللهرسولمحمدنطق

الفؤىتخصبأحداثأو،والرسولبالرسالةتعلقماءسوا،المستقبلأحداث

.آنذاكالعالمفىالكبرى

922-202ص.داودالأحدبمد:المقدسالكتابنىمحمد1()

921ص.السابقالمرجع(2)

(والأنبياءالنبرة-11)
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:فقال،الناسمؤامراتمنالرسولشخصبحفظالقرآنتنهأذلقد

تلغتققاتفغللنمؤإفيارلكمنإلنكأتزكقاتلغالرسئوكأئقاياأ

.67(:المائدةآ،الئاسمنتئصيئكللةوم،يىستا"لتة.

آنذاكوالمسلمونآياتهفنزلت،ونبيهالإسلامبانتصارالقرآنوتنبأ-

تجميغنبنيفولونائم):تقول-وا!ضطهادوالتعذيبالضعفيعانون

.45(-44:القمرا!الدك!لرؤئولوناتجمغستئفرتم*فئتصير

هزائممنآنذاكبهمنزلمارغمالفرسعلىالرومبانتصارالقرآنوتنبأ-

وتقدمت،الأناضولوبلادومصرالشام:فارسجيوشاحتلتإذ،منكرة

.البوسفوربلغتحتىشمالأ

فى"الرومانتصاركافةللناسلتعلنالقرآنآياتنزلتالأثناءتلكوفى

الروح!:سورةباسموئعرف،ءمساصباجئتلىالآنإلىولتبقى،"سنينبضع

منؤفيمالأزضيىأدنىفى،الروئمغلبت*آنتم):اللهبقولئستفتحالتى

بعذ،ومنقئلمنالأفرلليمااتيمئينبفثعفيد*ستتغدبونغلبهئمتغد

الغزيرؤفؤ،تشتاةقنيئمئر،اللهبتصئير"المؤمئونؤتوفئذ!تفرخ

.!تغلفونلاالئاسأكثرؤليهنؤغذةاللةئخي!لا،صاللهؤغذ*الرخيئم

(6-1:الروم)

الحق،روجهوالمسيحبعدالآتىالرسولأنعلىللتأكيديكفىهذاإن

شأنهفىقالوالذى،ثالغيبوصدباحقالئخبرالقرآنعليهنزلالذىمحمد

.(16:13)"آتيةثأمورويخبركم":المسيح

وأخطاؤهم:الأسفاركتبةتحريفات()ب

من(المقدس)الكنابعلماءإليهانتهىماسابقةدراسةفىبئنالقد

منهمخطأأو،كتبتهامنتصدعنسواءوالتبديلللتحريفنصوصهتعرض

.)1(إلخ...كليهماأوالبصرأوالسمعلضعفنتيجةالاستنساخسوءبسبب

المسيح+بعدالحالوواقعتتفقلاث!المفرئلاصفةأنالدراسةهذهبئنتولقد

.التدسالكتابتراجمفىافتلانات:كتابراجع(1)

لأ\2

http://kotob.has.it



الصوتىالنطقتشابهإلىيرجعإنمااليونانيةفىبمعناهالحقالذىالغموضوأن

كالآتى:نكتبهمايونانيتينلكلمتين

،ء!ءكامTosا"soT+5"كا7:باليونانية

Parakletos:بالإنجليزية I Periklytos

قليطوسبارابيريقليطوس:بالعربية

ال!ثائعة(الترجمةحسب)فغر.محامأحمد.الحمدرجل:المعنى

.الأخطاءمنالنوعلهذاكثيرا*(المقدس)الكتابأسفارتعرضتلقد

تصحيعإعادةتتطلبلذلكملموسةأمثلة"الأمريكيةالمعارفدائرة"وتعطينا

دونالمتداولةالتراجمفىاليومإلىيقرؤونهاالناسيزاللاالتىالعباراتبعض

التىالصورةعلىمقبولأمعنىتعطىأنيمكنلالأنها،معنىلهايدركواأن

:تقولهذاوفى.الآنحتىعليهاتزاللا

منالأولفالجزء94:11المزمورفىنجدهالأخطاءمنآخرنوعوثمة"

كالآتى:الإنجليزيةإلىترجمتهيمكنالجبريةالفقرة

-Theirinwardness( qirbam) is their homes forever, their dwe

.97 places to all generations11أ

بتصرتجيمسالملكنسخةفىئرحموقد.لهمعنىلاالكلامهذاأنراضح

كالآتى:خطتحتهاالتىالكلماتإضافةبعد-

-Theirin ward thought is that their houses shall continue for

.s to all generationsبمever, 4! their dwelling plac

."الإطلاقعلىالجبرىالنصفىموجودةغيرالمائلةالكلماتوهذه

كالآتى:الفقرةهذهئقرأالبروتستانتلنسخةالعربيةالترجمةوفى

"ندوردورإلىمساكنهمالأيدإلىيموتهمأنياطنهم"

94المزمور)
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النسخةإلىرجعناإذالكننا":فتقولالأمردكيةالمعارتداثرةوتستطرد

يمكنالفقرةهذهأنلوجدنا،الأراميةوالنسخةالسوريانيةوالنسخةالسبعينية

كالآتى:الإ!بليزيةإلىترجمتها

-Theirgraves( qibram) are their homes forever, their dwell

,ing places to all generations

الآخر،مكانكل"!ة،الحرفينتبادلعننشأالنسخىالخطأأنوواضح

.1()"اqirbam)كلمةإلى(gibram)أصلأكتبتالتىالكلمةتحولتحيث

كالآتى:المربيةإلىآنفأالمذكورالإنجليزيةالفقرةترجمةويمكن

هذاأنشكولا."ذدوردورإلىومساكنهمثيوتهمهىقبورهم"

.94المزمورمن11الفقرةتعطيهالذىغيرمفهومأمعنىيعطى

*

ضروره(4791عام)الميتالهحروئائقاكتشاتأكدولقد"

سفرنىكماالهد!ثةالعيهريةالنسنةعلىالتفيعراتيعضإدحال

كفمةإلىيهاايلدكورة(الهار)كلمةثستمدلهيث94:24اشععاء

والسوركانيةالسمعيفهةالنسخعليهاثتنقالتىأا!هار)

:هكذاالبروتستانتلنسخةالعرليةالترجمةفىئقرأوهى)واللاثعنية

.،المنصررسبىيفلتوهلغنيمةالجبارمنتسلبهل"

كلمتىتشابهبسببالحديثةالجبريةالنسخةفىالكاتبخطأيكونأنويرجح

.والجبارالبار

والتى6:12عاموسسفرمنفقرةتهذيبضرورةالعلماءأغلبيرىكذلك

:هكذائقرأ

عدمأنإة-"كاله!رعليثحرثأوالصخرعلىالخيلتركضهل!

الإسرائيلىالكأتبمنخطأإلىإرجاعهيمكنالفقرةهذهفىالموجودالتوافق

.(262ص-3ب:لأمريكيةا)(1)
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ةءقراتكونالأساسهذاوعلى،فحسلهمايجبكانتينتجر-كلم!ينصنمبسبب

كآلآتى:معالجهبعدالنحس

+)1("البحوفىالثيرأنلمحرثأوا!صخرعلىايخلتركحنىهل))

:فى

-المغرى:إلى،الحمدرجلأو،أحمد:كلمةتتحرملأن،إذنعجيا"ليى

الأصلية.اليونانيةالكلمةاستنساخسوءبسبب-اليةحنافترصناإذا

نلأ

:الناسوأسماءالمسيح)ب(

يرى،أحبابهبعضعلىآخراسمأئطلقأناعتادالمسيحأنالأناجيلئن

تلامدهبعحن!معذلكفعلىفلقد.منهمكلشخصييةتميزحادقةدلالةيخه

زيدىاثنويعقوب،يطرساسملنممعانجعل"إذ4عرا/لإثنى

ثا.الرعداثنىأى،يوانرجمس:اسملهماوجعليعقوبأكاويرخا

!ا!-3:16مرقسأ

التفضيلأنعلكصيفة-أحمد:اسمالمسيحإعللاقكانهناومن

متذقأ"ثعدهمنالناسإلىالآتى"اللهرمولمحمدعلى-هذ،

التى،الأخرىالبراهينإشيخاف،:اخ!حبرهان:هو.عنهغبنتوماتماما

لىالرصمحمدعلىيوحناإنجيلفىالم!يحبهانطقالتىالنبوةانطاقتزكد

.(بهيتكلميسمعماكلبلانفسهمنيتكلم"لاإنهتقولإذ،الحقروح

!النبرةبعدبينهموغرت،مح!مد:باسم،النبرةقي،الاسبينغرتلقد

المنطقفإنه!اوعلى.مراتأربعالاسمبهذاالقرآنوذكره،محمد:باصم

نايهاولىلكانمحمدعندهنالقرآنكانلوإنهككولالهسع!

محمد،:اسم!-القرآنة!لرهال!ى-ولالمسيحتهشيرنىيد!لر

اصمد.:اس!ولعس

22!ص-الابقالمرجع(1)
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ؤخىإلاف!إن*الق!ىغنيئطققا)الذىدقالث!النبىلكنه

.5(-3ةالنجم)!الف!ىضريدغلقة*يوحى

:حىكذاالقرآنفىالسيحبثارةءتجاولهذا

إلئكئمالل!زسئوكإثىإسثرأثيلتمىياقريتمائنجمينمىقاكؤإيخه)

اشفةتغد!منيأتىبرتمئولؤمبشترأالئ!راةمنتذىتئنلقائخثتذفأ

!ص.6(:اعفا9لأاختد

المسيعنبوءةانطباقتمامعلىللتأكيدإضافيةبراهينالإضافاتهذدكانتاض!

الله.رسولمحمدعلى-يرخاإنجيلإكرلحااق-

؟في:ل!:؟ة

أ!حابعد..

أكبرتعتبرالتثليثعلىوتقوموالمسيحالفهبينتخلطالتىاليومميحيةإن

الذىالقرآنفىشديدلتبكيتتعرضالذىالعالمتمثلنهى،اتباعا*الديانات

:يقرلمحسدبهءجا

المئقواتأتكاد*إد،7شتيئا7جئعئئم!قذ*ؤلدأالرخيتناتخذؤقائوأ)

*ؤلدأللرخمندغولمهأن*4!قد(7الجباوتخرالأزضنؤتئتقمةتتئظرن

ؤالأرفيالسئق!اتفىقنكلإنةؤتدا"يحخذانللرخينيئتعىقيقا

ت!تمصآتمهوكئفئم*غذ!!ؤغذفئمأخصتافئم!قده*غئدأالرخ!عنآتىإإ،

59:مريم!ص)قردأالقياشة - AA).

منب!لفئمفا*ؤتد(اللةاتخذقائواها!ذين):لئذرالقرآنءجالقد

إلأيفوئونإن،أف!اههئممنتخربخكلقةكئرت،لآتائهئمعلرؤلا

?.ص15-4:)الكهق!كذيأ
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:فقالالإسلامبنبىالمسيحت!ثئرلقد،حقأ

منيذئتينثقافصتذقا"إلئكئماللهرسئوكإثىإسئر،ئيلتنىيا!

ءفئمتجاقلما،أخقذاشفةتغدىمنيئختىبرسئولص-ؤمت!ثترا"الئؤراة

.(6:الصفآ!فيينسخرقذبمقائوا!بالبتنات

وطبغتا!رمنيةاللغةإدىءأشعياسيفرا!رمنىأوسكانالقسيسترجمودقد

ةالفقرةهذهمنهوالأولعينالثانىالإصحاحفىءجاوتد1733عامترجمته

1(.)"أحمدواسمه،ظهرهعدىسدطنةوأثر،جديدأتسبيحأاللهسئحوا"

الرومانية،الإمبراطورلةدينصارتتدالمسيحيةكانتالإسلامنبىءجاوحين

اختلافأفيهتختلفلكنها،المسيحباسمتؤمنكثيرةأممأالمسيحيرنوكان

يخالفهاقنطائفةكلورمىء..lالدرإراقةالمسلحالقتالحدإلىرصل،كبيرأ

والهرطقة.بالكفرالمعتقد

الفصلالقولفيهءهمجاأنبعدوالوعيدوالنذيرللتبكيتهؤلاءتعرضولقد

الحق:والقصصر

تقوح!ؤزخصتؤهصدئفيهاختلفوا+الذيلهصئملئبئنإ!الكتابئغليئثأئز!ناؤقا)

صص.(ص46:لنحلا)!ئؤجمئون

كنلةقاكثئمئر،بمنخلقة،آذتمكقثلإاللهجمئذجمتسىقثلإن!

*وصيصنورص

قاتغدمنفيهخاخكققن*المفترينفنتكنقلارتكمنالخق

يهنمؤي!متاةتا-ؤنستايهنمؤأئتاةتاأئتاتدغتقآلوا.قفلصاليلممنةكتجا

الكآذبين*غلىالل!لغتتتتخغلتنتيئثئموأتفممتكنمؤأئفستتا

لفؤاللةة!ؤإناللةالاالهعبنؤقا،الخقالقصتصنلفؤقذ!إن

يائقمئيدين*غييئماللةقإنتؤلوأقإن*الخيهيئمالغزير

أنتونىمطبعةاالقرضىعلىحيدرتأليف-"المسلمينسيفخلاصة"يهابمن)1(

1،،63ص،جم!تولى

167

http://kotob.has.it



إلآتغئذءألأؤتيتبهئمتيتتاءءست!اكلقةإلىتغالواهاليهتابأفليافل

-،اللهذوبقنأربابآتعضايرتغفئناتئجذصؤلآشتئئاصبهئشئرذؤلآاللهص

.64(-95:عمرانآل)!ض!نيفونبأئاآشتفواهقفوئوا"ت!!وأقإن

الإسلامبنبى-والجديدالقديم-العهدينبشاراتخلاصةإن:نقولوالآن

الثلاثةالمقدسةالكتبعليهااتفقتكيفرأيناأنبعدالقرآنفىواضحةنقروها

.والقرآنوالإنجيلالتوراةوهى

للذينقممتاكئئقا،2شتىكلؤسيذتؤرخقتى):الرحيمالحقيقول

الرسئوكيئبغونالذين*ئؤجمئونبآياتنافمؤالذينالزكاةؤئؤئونيئفون

يأفرفئملإئجيلوبمالئؤزاةفىغئذفئمتمئوبا!يخفوتهكلا!ذىالأقىالئبى

غليهئم!الختائثؤئخرئمالالئباتءلهئمؤئحلالمئكرغنؤيئقاهئمبالمغروف

!ي!آقئواهقالذين،غثئهئمكاتمتا!تيؤا!غلأكإصئرفئمغئفئمؤيفتغ

*فم"المفقخونأوهلثكتهأئزقياتذىالثوزؤائتغواهؤتصتروةؤغرزوة

فلألةالأىتجميعا:إليكئماللهزسئوكإتىالئاشأستاتافل

ؤزسئولهياتلهقامئواه،ؤئميثئخيىف!إ!إلة!،السئقوات!وإ!رضيى

.!تفتذونلغلكئمتيغولموتموكيقاتي!بالل!ئؤمنائذىالأقىالئبى

(581-101:لأعرافا)

طن!:لاتي

البراهمةأسفاربشارات-ثالثأ

الهندية،القارةشبهمسلمىمنوالإلهياتالعقائدفىالباحثونتمئزلقد

بناللهرحمةمنهمبالذكر.ونخص.الجميلوالصبروالدقةوالعمقبالأصالة

كلمرجعئعتبرالذى"الحقإظهار"القيمالكتابمؤلفالهندىالرحمنخليل

ماذا"ومؤلفهالندوىالحسنأبوثم،الإسلامىالمسيحىالحوارفىالعصور

"يتحدىالإسلام"مؤلفخانالدينووحيد،"المسلمينبانحطاطالعالمخسر

الحقعبدمولاناثم،"القرنينذى"عنبحثهفىآزادالكلامأبوومولانا-
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يقولحقهوفى"العالميةالدينيةالأسفارفىمحمد"كتابمؤئففديارتى

بمعرفتهومناقضاتهمقأراناتهفى"المؤلفاستفادلقد:العقادمحمودعباس

فيهيقنعولم،الأوروبيةالئغاتوبعضوالعربيةوالعبريةوالهنديةللفارسية

القديمةوبابلوالهندفارسكتبفىالبحثعفمبلوالإنجيلالتوراةبكتب

شواهدفىنظائرهامنوردماأقوىتضارعتوفيقاتأقوالهبعضفىلهوكانت

روايخاتفىمنهاأقوىثماهدعلىاظلعناأننانذكرولا،كافةالمتدينين

.)1("الكتابيةالدياناتأوالأولىالدياناتتباعأمنالمخدثينأوالأقدمين

طة

العربىبلفظهمكتوب(أحمد"العربىالرسولاسمإن":الحقعبديقول

منالثانيةوالفقرةالسادسةالفقرةفىوردوقدالبراهمةكتبمنالسامافيد!فى

ونصها:الثانىالجزء

ئي!نوتد،يالحكمةمملوءهوهىريهمنالشريعةتلقىأحمدإن

ثايتالمعظمةالكسهوصعفوإن،الشمسمنئقبسكماالنورمنه

الملائكةهثمت:الكتابيسمبهاحيثنانيداالأثاركتابنى

مذكورمحمدا"النبىأنالمؤلفيرىالبرهميةالكتبمنكثيرةمواضعوفى

.)2((البعيدةوالسمعةالكثيرالحمديعنىالذىبوصفه

نخنخ

المجوسيةأسفاربشارات-رابعا"

كتابفىنبوءةالمجوسيةالكتبباسماشئهرتالتىزرادشتكتبفىيوجد

،اسوشيانت)للعالمدرحمةيآنهئوصئفرسول"عنزندافستا

15إبراهينيا)لهباياالقديمةيالفارسعةيسمىعدولهويتصدى

وليمم!اياونمارجعزهبم)أهدكفوألهيكنلمواهدإلهإلىويدعو

12،31ص:السابقالمرجع(2)21ص:النورمطلع(1)
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ولدولاصاحبةولاأمولاأبولاصاحبولاقريعولاضريعولاآخرولاأولله

رائحة.ولالونولاسكلولاجسدولامسكنولاابنولا

وحاىوفرزندوزنومادروبدرومانندويارودشمنوأنبازوإنجامجزآخاز)"

.1()"(أستويوىورنكوتنانىأساوتنسوى

**

العالمين:رسول.

تختلفحينالواحدةالكلمةمعنىاختلافإمكانيةالقرآنىءالبنادقةئبئن

والمطر،ومطروالصاعقةصاعقة:بل!فرقفهناكالمعرفةإلىالتكرةمنصورتها

.)2(ءوالماءوما

الماءدائمأتعنىالكريمالقرآنفى"ءالمادلكلمةفإنالمثالسبيلوعلى

،وإنسانوحيواننباتمنالحىالكائنحياةبهفتقومءالسمامنينزلالذى

كيميائيا"اتح!ادا"والأوكسجينالإيدروجينعنصرىاتحادمنيتكو!الذىءالماوهو

ثابتة.وزنيةبنسبة

زخقته،يذئتينئشئرأالرياخئرشلالذىؤفؤ):قودهذلكأمثلةومن

قأخرختا!بهءالمابهقأئر!تالبلد!فتتسئفناثقالأستخابا"أقلمتإذ،خئى

57(ص:الأعرات)!تأيهرونلغلكئمالموتىئخريخكذلك،الثقراتكلمن

فىكماالطبيعى"ءالما"تعنىتدفإنها"ءما"كلمةاسئخدمتإذاأما

قوله:

ابممئقاءمنؤأئر!آ،زخمتهيذئتننئ!ثنرا"الرتاخأزستلا!ذىؤفؤ)

ؤأناسيتئأتغاقأخلفتامئا!ؤئممئقيةفنتا"تلذةبهلئخييئةطفورا"ةقا

.(48،9"ت:الفرقان)4كتيرا"

31ص:السابقالمرجع(1)

138ص-صالإسلامىالراثنىالحديثةالذقلةالعلوم:المؤلفكابراجع(2)،
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قوله:فىكماالطبيعىءالماغيرآخرشينا*تعنىقد"ءما"كلمةأنكما

.6(-5:الطارق)!?دافقشفامنخيق*خيقفيالإئستانقلتنظر)

الماءفيهويدخلبالماءأمرهيختلطسائلجسمهوماءإنهقيلالذىفهذا

الطبيعى.ءالماعنمختلفشىءأنهإلامكوناتهكأحد

بها.يتعلقأوإليهائضافوما"الكتاب"كلمةمعالحاليكونكذلك

اليهودليعنى"الكتابأهل"لفظاستخدمقدالكريمالقرآنأنالمعلومفمن

كليهما.أوأحدهماوالنصارى

51آمئوالكتالبأفلقنطئقةؤقالث):قولهفىاليهوديعنىفهو

تحلأ.ترحغونلغلهثمآيخرةؤاكفروا.الئقارؤخةآقئواه71لذينغلىأئزقييافيى

72(:عمرانآل)

دئنكئمفيتنئفوا"لااليهتاربأوليا):قولهفيالنصارىيعنىوهو

آلله4زسئوقريتمائنديستىالمسيغإئقا،الخقإ!اللهغلىتفوئواهؤ!

تفوئوا!ؤلآ،ؤرسئلإصءباللهقأمئواه،قئةؤزوخإلن!قرتتمأئقاقاوكيقئة

لةتكونأنسئئخاتة،ؤاحذإيةصاللةإئقا،لكئمخيرا!ائتفواه،تلآتة

.!ؤيهيلأياللهوكقتى،الأزضيىفيؤقاالممئقواتفيقا7لةؤلذ

171(:ءالنسا)

الكتاربأفلئر،ءستوالئسراها:لهقهفىوالنصارىاليهوديعنىوهو2

بالل!ئؤمنون*ي!مئخذونؤفئمالليل!ءآتااللهآياتتتفونقائقةأفة

فيؤئممتارغونالمئكرغنؤيئقؤنباثغروفؤيأفرونالآيخرؤاليؤم!

.Mi-113:عمرانآل)!القعالجينمنؤأرو!لئلث،الخئر،ت

فإنهامضافة،الكتاب"كلمةجاءتكلعاأنهيعنىكلههذاإن

.الكتاباهلإلىاالضرورةتشبرلا

قولهتفسيرفىذلكالمفسرينبعضظنحينالمحظورووقعالخطأحدثولقد

الرعد:سورةآخرفىتعالى
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ؤتنتكنمتئيىيثتهيدا"باللهكقىفل،فرشتلأ"لممنتكقروا.الذينفولؤ.)

-!.3،(:الرعد)!اليهتالبيملئمجمئذةؤقن

قاله.سلامبناللهعبدفىنزدت:تيل":تفسيرهفىكثيرابنيقول

أسدمإنماسلامبناللهوعبدمكيةا!يةهذهلأنغريبالقولوهذا،مجاهد

المدينة.-وسلمعديهاللةصلى-النبىمقدمأولفى

:ريقرلسلامانالذمضهدلهاالمرادككونانينكرجهيراكنوكان

..مكسههى

،،كنساسم"جمئذةؤفن)انهدانىوالصحعح

بناللهعبدفىنزلتا!يةهذهبأنالقولعلىجبيرابناعراضأنسك!

.البرهانعلىقائملأنهمنطقىاعتراضهرإقاسلاءا

جملئمعئذةؤقن):تعالىقردهمعنىأنالآنلناواضحاأصبحلقد

قنكذلكيعنىإنما،الكتابأهل"علىفقطيقتصرلا!الكتاب

عنالناستنأتلهاويشاراتنبوءاتإليهاتسريتيهبعقمعنذه

ولمالأرضهذهعلىعاشواالذينومنهمالكثيرينورسلهادلهأنجياء

فيهمةاللهتالممنلأنهمشبثاأمرهممنندو

ء!غلئكنفمئمئ!فنم!ئمؤزسئلأقئلمنغليكقصتصئتافئمقذؤزسئلأ)

(،16:ءالنسا)

اليهردأسفاربجانبوالمجوسالبراهمةأسفارفىالنبىبشاراترجدنالذلك

بهارتبطأنفكان،العالمهذاإلىاللهرسوللأنهإلازلكوما،والمسيحيين

فيهوصدق،يراهأنتبلووصفهياسمهوهتف،ونحلهمللهاختلاتعلىالعالم

.(701:ءا!نبيا)اللظلمينزختهإ!أزستلتالثؤقاأ:الهقتول

**ملأ
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القرآنفىالرسول

.تمهيد:

اللهاصطفاهم،آدمذزيةمنجئنءنسامنجميعأؤيدوابشراللهرسل

بأفرهؤئنميايتوليممنبفوتةلآ"ئكرئونجمتاةةنهم،يرسالاتهواختصهم

ازتفتىلقنيإلاتمثئقغونؤلاخلقفنمؤقاأنديهئمبينقاتفلئم"تغقلون

.28(-26:)!الأنبياءلآئمثئمفونك!ثئيتإمنؤفئم

وتعرضواأثقا!المرسلونحملىرسا!تهخدمةفىوالعمل"اللهأمر"وبين

خالصاجهادأحياتهموكانتوآلامأمحنأوقاسواحرجةومواقفعاليةلضغوط

الله.سبيلفى

خواصهمتغتلف"معادنالناس!أنالحياةواقعنىالم!متلماتومن

ومنهاكالذهبالنادرالمتميزنمنهاالطبيعيةوالخاماتالمعادنخواصكاختلاف

اللعوبالطرىومنهاكالحديدالشديدالصددومنها،كالترابالوفيرالرخيص

...ومنها...ومنها،كالزنبق

كاختلافهممنهاحظوطهمفىيغتلفونمواهبالناسأنكذلكالمستلماتومن

وةوثالثثالسلهقةشاعراكوةثطمعهلنانكدلهفهذا.والألوانالأشكالفى

.وهكذا....رياضيةعقليه

تلكليصقل-كثرأوقل-والتهذيبالتعليممنشىءيأتىةلككعد

له.حظىفيماموهبةىةكلتدمفتثبت،كهاويرتقىالمواهب

،الأشياءطبيعةأوالحياةواقعيغالفعجبألمحدلاالإلهيةالرسالةمجالونى

الحق"!عينمحلىصئنعواأنهمإلأالناسمنت!ثتروأفيرأأولأهمفالرسل

.أيىستالتةتخغلخئثأغلئماللةةو،اللهدرسالاتأهلأنكانوا

(241:الأنعام)
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موسى:الكبرىالرسالاتأصحابوخاصة-المرسلينأحوالدراسةوترينا

من"لهميكنفلم،مشيئتهموفقدائمأتجرلمالأمورأن-ومحمدوعيسى

منأكثر-سبحانه-يديهبينكانواوما."للهكلهالأمر"لأن"شىءالأمر

مخلصين.عباد

النفوستلكداخلفىالطاحنةالمعاركوكانتالعنيفالصراعكانهناومن

خارجها.فىتكونأنقبلالعاليةالبشرية

أجهزة"منأكثرديسوا-وحىمنيتدقونهفيما-اللهرسلأنالمؤكدومن

.%ا..العدديةنسبتهاتبلغأنبدلا،والكفاءةوالدقةالأمانةتامة"استقبال

هفواتمنالبشرلهيتعرضلمايتعرضونقدمجتهدونفهمذلكعداوفبما

ميزانوفقعليهميؤخذأنيمكنماجعلالبشرأفضلكونهمأنإلا،ومآخذ

ئحسبقدماالإبرارحسناتمنأنتعنىالتىالحكمةتحتيندرج"الحق"

كانتوبالتالى،الأبرارمنأفضلالمقربينأنباعتبار،للمقريينسيئات

أصعب.وحسابهمأدقمواويشهم

العظمة-مقاييساختلافرغم-البشرمنالعظماءسيرةفىنعهدكناوإذا

عنايةتكونأنأولىبابفمن،أمرهمإليهمصارلمايعدهم"القدر"كأن

.ءالسمارسالاتتأتيهمأنقبل،اللهبرسلالقدر

ئخلق:أنقبلاللهرعايةفىأنهينبئهأرمياالنبىإلىوحىأولكانلقد

وقبلما،عرفئلقالبطنفىصورئكقبلما:قائلأإلىالربكلمةكانت"

."للشعوبنبيأجعلتك:قدسئتلقالرحممنخرت

أمهمريمخطيبيوسفإلىأوحىإذ،المسيحمعاللهرعايةكانتوكذلك

.هيرودسبطشمنخوفأمصرإلىبهيهربأن
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واهربوأمهالصبىوخذقم:قاثلاحلمفىليوسفظهرالربملاكإذا!

الصبىيطلبأنمزمعهيرودسلأن،دكأقولحتىهناكوكنمصرإلى

."مصرإلىوانصرفليلأوأمهالصبىوأخذفقام.ليهلكه

حدثفدقد.كانأنوبعديكونأنقبلمحمدرسودهعدىاللهعينوكانت

لبعضحجارةننقلقريشغلمانفىرأيئنىلقد":يرويهماطفولتهفى

عليهيحملرقبتةعلىفجعلهإزارهوأخذتعرىقدكلنا،الغلمانبهيلعبما

..الحجارة

..وجيعة،لكمةأراهما..لاكملكمنىإذ،وأدبركذدكمعهملأقبلفإنى

الحجارةأحملجعلتثم..علىوشدتتهفأخذته،إزاركعليكشئد:قالثم

.)1("أصحابىبينمن..علىوإزارىرقبتىعلى

دلهوفيهالقومتجمع،بمكةغرشانتباهةاسترعىأنصباهفىحدثودقد

نأيلبثدمدكنه.والسروردلمشاهدةالصيبيةيذهبكماإديهفذهب،واللعب

.الصباحشمسأيقظتهحتىونامالدارخلففانتحى،النومغلبه

**

الرسالة:قبل.

وأن"عليهشاتاشىءعلىشتمثقن"يأنالقولصدقالحياةخبراتتحقق-

السلوكيةوالقواعدالساثرةالأمثالمنذلكإلىوما"العادةأسيرالإنسان"

.برهانخيرلهاالواقعصارأنبعدبرهانإلىحاجةفىتعدلمالتى

عامأ،ادعشريننحوإلىطفولتهمنذوتهذيبهتشكيلهيسهلالإنسانأنذلك

عندالمستحيلاتتبلغوتكاد،عامأالعلاثينإلىالتغييرفىالصعوبةوتبدأ

عامأ.الأرلعين

102ص-2ب:الطبرىتارلخ(1)
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تغطوها،أوأعمارهممنالأربعينقاربوارجا!اختيرواقداللهرسلكانفإذا

منعليهدرجواوماالبشريةبطبيعتهممؤهلينأصلأكانواأنهميعنىهذافإن

خلقه.إلىاللهرسليكونوالكى،المواهبوتميزايخصالكريم

وسبعينخمسأ(عمره)كان"ءالأنبياأبىلإبراهيموحىأولءجافحين

."سنة

."سنةثمانينابنموسىكان"موسىرسالةبدأتوحين

."سنةثلاثيننحولهكان"المسيحرسالةبدأتوحين

ءهجاالذىأرميامثلوالصرسلينالأنبياءمنخاصةحالاتهناكأنعلى

صفير:!لدوهوالو*حى

لى:الربفقال.ولدلأنىأتكلمأنأ.عرقلاإنى،الربسيدياآه:قلت"

."بهآمركمابكلوتتكلمتذهبإليهأرسلكمنكلإلىلأنى،وأمحدإنىتقللا

.!صتبتا"الخكتمتيناةؤآ):((الهق"عنهقالالذىزكريابنيعيىوكذلك

(12:مريم)

فىوهوالوحىءهجافقد"الرسلمنبدعأ"ديساللهرسولومحمد

وعرفه.خالطهقنلكلشماتهوتميزتأخلاقهغرقتوقدعمرهمنالأربعين

التىالقلمسورةصدرفىمبكرا"الرسولوصففىيقول"الحق"نجدولذلك

.4(:القدم)!غطيموخلقلغلىؤإيك):القرآنمننزدتسورةثانىتعتبر

نخ

الهائلورصيده،بهءجاماصدقعلىالبراهينأولهومحمدحبلقكانلقد

الرسالة.لخدمةاللهبقدرأغدالذى

ثم"اقرأ"سورةبأولالملكعليهونزلءحراغارفىوهوالحقفاجئهفحين

دخلإذاحتى،فؤادهبهايرجفخديجةإئىاللهرسولرجع،عنهانصرف

لخديجة:فقال،الروععنهذهبحتىفزفلوه.رملونى،زفلونى:قالعليها
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فقالت،الخبرأخبرهاثم."نفسىعلىخشيثلقد؟مالى،خديجةأى"

وتصدق،الرحملتصلإنك.أبدأاللهيخزيكلافوالله،أئمثير":خديجة

.(آالحقنوائبعلىوئعين،الضيفوئقرى،الكلأوتحمل،الحديث

بينبهاشتهروما-كثبعنخديجةخبرتهاالتى-محمدأخلاقكانتلقد

نىإليهااستندتالتىالحكمحيثياتهى،والسجاياالمحامدجميلمنالناس

الله.من"الحق"وأنه،ءهجاماصدقعدىالتأكيد

غشيرتكؤأئذز)وجلعزاللهأنزللما":قالعباسابنحدثودقد

:نادىثمعليةفصعد،الصفا-ط!النبىأتى،(9)!الأفريين

.صباحاهيا

رسوله.يبعثرجلوبينإليهيجىءرجلبينإليهالناسفاجتمع

..دؤىبنىيا،فهربنىيا،المطلبعبدبنىيا!:-طممول-اللهرسولفقال

؟((فصتدئىأكنتم،عليكمئغيرأنتريدبالوادىخيلأأنأخبرتكملوأرأيتكم

صدقأ.إلاعليكجربناما.نعم:قالوا

."شديدعذابيدىبينلكمنذيرإنى":قال

.)2(؟جمعتناألهذا.اليومساثرلكتبأ:(عمه)لهبأبوفقال

كلمةأن.)3(!غظيرخلقلغلىؤإئك):الحققولفىنلاحظأنبقى

وفطرةالطبيعيةخققتهمنخاصيةالعطيمالحلقوأن،للاستعلاء"على"

لمنبالنسبةكالسيدالمجالهذافىالرسولأنعلىذلكند،،عليهافطر

عليه.ساد

!لأ

رسالته،صدقعلىالبراهينخيرمنكراحدئستخدمالرسولحلقراستمر

نبؤتهتجحدقنئذكرحتىوالحينالحينبينذلكإلىتشيراعرآناآياتفكانت

VUالشعراء:'()

كثير.وابناالرازىالفخرتفسير)2(

(والأنبياءالنبوة-29)

:4)3(القلم
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معرفةفربعنعرفوهفقد،وأمينأصادقا"بهعهدهمبسابقوقومهعشيرتهمن

وحىهوإنمايأتيهفالذى.معدنهوطيبعقلهرجاحةوخبروا،لصاحبهالصاحب

الواعى:وعقلهالطاهرةمحمدنفساستقبلتهءالسما

غ!غممن*إءداؤالليل!*الكئميىاتجؤار*بالخئميىأقسئمقلآ)

الغرشيىذىجمئذف!ةصذى*رسئولءكريمد4لقوإئه*تتفمب!إداؤالصثئع

.22(-آ5:الثكرير)!بقخئونصتاحئكئمؤقاء*أمينثمم!طاج*ور!ين

نبذإلىيدعوولاآلهتهمئممتفهلاقرآنا"منهوطلبوامداهتنهحاولواوحين

قولكانومنكراتخبائثمنفيهتردواماعليهمئخرئمولاوالغرىاللأتعبادة

:((الحق"

ائ!تلقاءتايرخونلااقينقاكبتتاتصآيائناغليهئمئتلىؤإدا)

تقسى،تلقا!ءمنأتدثةأنلىيكونقافل،تذنةأؤبفرآنءغيرصقذ،

ي!ح!غظيت!*غذ(بئزثىغمتيثإناخا!إءتى،إلىئ!حىقاإلأأئيغإن

فيكئملبثمثققذ،يهأدهزاكئمؤلاغليكنمتل!ئةقااللةشتاءلأفل

*ت!ونأقلا،قئلهقنغفرا:

ئفيئلاإصئة،بآياتهكذقيأؤكذبا"اللهغلىافترىمفنيأظلتمققن

يونس)!لمخرفونا

صاحبهم،أمرفىالحقيقةوتحرىالفكربتحريرللمكيينالدعوةهذهكانتثم

ضوءعلىمحمدأمرفىتفكرهمثم،فردا"فردأأو،مثنىبانبعاثهموذلك

تصدقسوف،الهوىعنويتجردونالعزمبصدقونوحين،بهعهدهمسابق

تفكيرهم.نتائج

النفس"علم"اعتبارهافىتأخذفهى،ثكولاعلميةللتفكيرالدعوةوهذه

ملأأمامالقضيةئطرجحينالحقفىتكابرقدالتىالبشريةالنفسوخصائص

يخلوحينأكبريكونالحقإلىالنفستلكرجوعاحتمالاتلكن،الناسمن
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الواحدويستمعصاحبهكليرشدفآنذالقلهصديقمعيقكرأوبنقسهالإنسان

.خر!ولاللآخر

81،تتقكروثئمؤفرادىقثتىلفهتفوفواهأني!احذة2آعظكئمإئقافل)

.غذابءشتديدء!تذىبين!كئمتذيرإلأف!إن،جئةصقنبصتاحبكئمقا

46(:سبأ)

21جحودكذبوهلكنهم،بهالقوملإيمانكافيأالرسالةقبلمحمدخفقكاننعم

أمرهلاختلاطراجعا7تكذيبهميكنولمقبليةودوافعشخصيةلأهواءواستكبارا7

:"الحق"يقولهذاوفى.عليهم

ؤلكىئكةلوتلقىلاقإئهئم،يفوئونالىذليخرئكإئةتغلئمقذ)

.33(:ا!نعام!!)يخخذوناللهيآياتلمينالط

ظ!ظب!

الطريق:بداية.

..اللهإلىالوصدلغايتهطريقالإلفيةالرسالة

المرسلين.قبلهممنهدىوقدسبقكما،إليهمأرسيلالذينيهدىطريقوهو

المرسدينهدىأنبعد،رسودهوسئئةاللهبكتابإديهمأرسيلالذينيهدى

السماوية.والتعاليمالإلهىبالوحى

سنةوتسعينتسعابن"كان-الأنبياءأباصارالذى-إبراهيمقصةوفى

له:وقالالربلهظهرحين

وبينكبينىعهدىفأجعل.كاملأوكنأمامىسر،القديراللهأنا"

جدالم.كثيرا"وأكثرك

قائلأ:معهاللهوتكلموجههعلىإبرامفسقط

لاكونأبديأعهدا"أجيالهمفىبعدكمننسلكوبينوبينكبينىعهدىأقيم

(بعدكمنولنسلكلكإلها"
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.الإنسانفيهيسير،اللهإلىطريقإنه

ويعطيهالغايةويهديهبيدهيأخذقنإلىطريقكلفىالمسافرويحتاج

الطريقهكذا.والأحكامالقواعد3ويعرفه،والأهوالالمصاعبويحذرهالوسيلة

الله.إلى

ولا،إليهيهدىالذىفهو،هوإلا-سبحانه-إليهبالطريقأعلموقن

به.إلاهدى

.الأخيارالمصطفينرسلهإلىالمكرمةبكتبه،خفظةستفرةملاثكتهيرسلإذ

...وطويلشاقوالطريق

كانوهكذا،وعيسىويحيى،وإلياسوموسىوإبراهيمنوجمعكانهكذا

محمد.مع

*

العظيم:النبأ.

ذلكوصاحمتأوحىماإليهفأوحى،ءحراغارفىمحمدا"الوحىفجىء

روعهمنفتخفف،خديجةعلىالخبرمحمدويقص.ورهبةخوفمنصاحبهما

فما،الحدهذاعنديقفلاالأمرلكن.الوثيقةخبرتهاإلىاستنادأالرأىبادى

.والتجارببالبحوثمنهوئستيقنالجدبكلليؤخذإلاءالسماخبركان

تحبرىالتىكتلكمعمليةتجاربالعصربمقياسهماأمرانيحدثوهناك

الطبيعية.الظواهرمنظاهرةلدراسة

خبرعرفقدوكادطنوفلبنورقةعمهاابنإلىخديجةانطلقت:الأول

أطرقوسمعهرآهومالمحمدحدثبماأخبرتهفلما،السابقةالأسفارمنالوحى

صدقتنىكنمتلئن:بيدهورقةنفسوالذى..قدوسقدوس":قالثممليا

الأمةهذهلنبىوإنهموسىيأتىكانالذىالاكبرالناموسجاءهلقدخديجةيا

."فليثبتلهفقولى
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فلما.رآهمتىالملكبمجىءيخبرهاأنمحمدإلىخديجةطلبت:الثانى

فىثمالأيمنفخذهاعلىثمالأيسرفخذهاعلىمحمدا"زوجهاأجلستالملكءجا

.يراهيزاللاأنهفيخبرهاعنهتسألهمرةكلوفىحجرها

الملك.يريعدلمبمحمدفإذاخمارهاوألقتحسرتإذاحتى

كما،طاهرقلكهويأتيهالذىهذاأنفىشك-إذن-يبقلم

أكثركاناوخديجةمحمدأأنفىللشكفرصةايةهناكتبقلم

عهدلاالذىالجديدالأمرهذاحقيقةمنالتثبتعلىصرساالناس

ول.ولأمتهملهم

نغ

يخدمكانفقدنبيأصموئيلصاركيف1()الوحىعنالحديثعندرأيناولقد

فظنهيناديهصوتأيسمعبهإذا،للنوماضطجعأنوبعد،عالىالكاهنأمام

ذلكتكررولما،"واضطجعارجع.أدعلم":عالىفقالإليهفذهب،عالى

اذهب:لصمونيلعالىفقالالصبىيدعوالربأنعالىفهم"الثالثةللمرة

...سامععبدكلأنربياتكلم:تقولدعاكإذاويكوناضطجع

..سامععبدكلأنتكلم:صموئيلفقال..الأولىكالمراتودعا..الربءفجا

أؤتمنقدأنه..إسرائيلجميعوعرت..معهالربوكانصموئيلوكبر

"للربنبيأصموئيل

ويلابساطةوبكلالليلساعاتمنساعةفىللربئبيأصموئيلصارفهكذا

تمحيص.أوجدل

كأولشاولاعتمدالذىوهوإسرائيلىبنىأنبياءكبارمنهذاصموئيلويعتبر

منداودعلىالربروجوجل"نبيأداودمسحالذىهوإسرائيلفىيقومملك

."فصاعدأاليومذلك

*

والملايكة.الوحى:المؤلفكتابراجع(1)
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وتكاليف:فروض.

عليهفرضنفلقدكانوهكذا..بالرسولالإلهىالتعليميبدأأنالطبيعىمن

متزملأوالنومالراحةعهدانقضىأنبعد،وتهذيبا"للهتعبدا"،بالليلالقيام

.وجهادوصبروكفاحعملكلهجديدعهدويدأ،ومتدثرا"

سطحعلىتنبعثالتىالدوائرتلكتماثلالمركزمتحدةدوائرفىعملوهو

قذيفة.أصابتهاماإذاهادئةلبحيرةءالما

صحبهثم،بيتهأهلإليهدائرةأقربنجدالمركزفىبالرسولنبدأوحين

الأقربين.عشيرتهثم،المخلص

:لتقولالمزملسورةآياتأولىنزلتوهكذا

شليلأ*مئةائفص!أوئصئقة*قليلأإ!القيلفم*المرفلأثقايا)

.(4-أ:آلمزمل)!ترتيلأالفرآنؤزتلغلئ!زدهأؤ

،مستنفدةوطاقةمبذولأشغلأكونهعنالنظرصرفناإذا،وتكليففرضهو

الخوفمنبشىءالتكليفذلكتستقبلوأنبدلاالعاليةالنفسأنشكفلا

.الإتقانعدممخافةأو،بالإنسانارتبطالذىالضعفمنحذرا"،والرهبة

البشريةالنفسأنذلك،اللهرحمةغلفتهتكليف-الحقيقةفى-لكنه

.خيارأفيهلهاتجدحينالصعبعليهاوئقونالراحةمنبشىءتشعربطبيعتها

وخفالخرتجبذدكفزالمقدارهفىالخيارتركإذ،الليلقيامفرضكانوهكذا

التكليف.

لماالتاليةالآيةكانتالسماءمنعليهانفتحماحقيقةالرسوليعلمىولك

منعاللضغطيتعرضأنهوضوحبكلتخبرهالمزملسورةمنذكرهسبق

غليلثستئلقيإنا):تقولفهىاللحظةتلكمنذلهيستعدأنيجبالسماء

.5(ةالمزمل)!ئسيق!لأ

الضغطويلازمهاالشدةتصحبهاعمليةالرسولعلىالقرآننزولكانلقد

بالوحى؟تحسهل،اللهرسوليا:عمروبناللهعبدقالوحين.الثقيل
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منفمازلكعندأسكتثم،صلاصلأسمع":بقولهالرسولأجابه

ء"ئقبضنفسىأنظننثإلاإلىئوخىمره

،فخذىعلىوفخذهصممئداللهرسولعلىأنزل":ثابتبنزيدوقالع

"نخذىترضنكادت

لهوشاهذبلغهقنكلعلىخجةالقرآنفإنالموضوعيةالناحيةمنوأما

الأمورمنيلازمه،عظيمنبأوهو،بالهزلليسجدفأمره،الدينيومعليهأو

عظيم.نبأكليلازمما

:ني

71وبشيرنذيرأ،التاليةالدائرةفىالرسالةإعلانوهىجديدةمرحلةتأتىثم

فقد.الرسولحالعليهيكونأنيجبلماالتعليمفىزيادةمعيسمعونلقوم

:لتقولالمدثرسورةنزلت

ؤالرخر*قطفرؤثياتذ*قكئرؤقئذ*ئذزقةفئم*المذترئقاأيا)

.7(-1:اتدئر)!قاصئيرؤيربذ*تممئتكثرتفئنؤلا*قافخر

أمةكانواالقرآنفيهمنزلحينالعربأنذلك،محيصولاالصراعبدألقد

فآثرت،الكثيرالشىءسماتهامنعليهاوطبعتالصحراءعزلتها،أمتة

مستعدةوهى،ومثالبمساوىءمنفيهمابكلالأقدمينتراثعلىالحفاظ

منالدعرةهذهكانتولوحتى،القديمذلكلنبذدعوةأوتطوركلضدللقتال

.ءالسما

جن:محنة.

إليهالسابقونفكانمحمدبيتفىالإسلامنواةوبدأتبالقرآنالوحىنزل

بنزيدومولاه،طالبأبىبنعلىالصبىوربيبهعمهوابن،خديجةزوجه

بكرأبوالحميموصديقهصاحيه"يتقدمهمبيتهبعدالسابقونكانثم.حارثة

منذإليهيدعرطفقوالذى،كبوةالإسلامفىلهيكونأندونلفورهآمنالذى
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عفانبنعثمانالإسلامعلىفتابعهالقوممنفيهموث!قنا!ولىاللحظة

بنوالزييروقاصأبىبنويعداللهعبيدبنوطلحةعوفبنالرح!حنوعبد

5"مكةأهلىمنكثيروغيرهالجراحبنعبيدةأبودلكبعدأسلىاثا.الع!ام

إسلامه+فأعلنسرأالنبىإلى!هبالإسلامإلىفدىإذامنهمالراحدوكان

القرشىالمجتمعيضمرفىبماالأوائلالمسلمينعلمإلىراجعأالتخفىذلكوكادأ

الوثنية.ومعبودأتهالمتوارثةآلهتهعلىالخروجفىيفكرفنلكلثدبدةع!ارةمن

اللحظةمنذئذاعخبرأكأنمحمدىنبوةوإعلانالقرآنونزولا!وحىأمرلكن

الذ!الخبومهت!ستقح!ىوهىنوفلينلورقةخديجةأعلنتهماويكفىالأشلىا

فىكتمانهيمكنبألذىالخبرهذاكانوما..عديدةقرونمنذاذعربدتعهىلم

منعندهماوكادأ!الرواياتوتقص!والأخببتناقلاشتهرتالتىالببنةتلكمل

.ءمساصباحالآذانتلتقمهماكلتذيعيجعلهاماوألفكرىا!زدنىالفراغ

05تحدثالرسوليترقعهـالمبمت!اجأةوإذا

.ءالسمامنخبرولاوأياموليالىوليلتانليلةاناتختإ!،الرحىتوقفلتد

محمدا"إنوقالواالكفارمنالامتونوشمت-كالمعتاد-ا/لأمرهذاءوذا

للنبى:فقالنفسهحدثتهقنمنهمولعلالملمينمنالصحبوأشفق،ربهودعه

.قلاكقدإلارلكأرىما

تراناحتى،الكثيرالشىءالروحيةالمحنةتلكفىالنبىعانىوذاكهذاوبين

نإفيقولونالوحىفتووعنيتحدثونوهمالسيرةلكئابنقرأحيننعجبلا

بعدقبيسأبىأوءحراجبلأعلىمنبهاألقىلووتمنىنفسهعليههانتالنبى

.وا!رضءالمأبينكالمعلقهكذاوحيدأنفهأدفىأن

بنىمعا!مرعديهثقلحيندنفسهالموتاللهمنموسىطدبأنسبقدقد"

فىنعمةأجدلمولماذا،عبدكإلىأسأتلماذا:للربموسىفقال":إسرائيل

..؟علىالشعبهذاجميعثقلوضعتإنكحتىعبنيك
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.،ثلئتىأرىنلا..قتلأفاتتلنىهكذايىتفدلكنتإن

51-11:11العدد)

ملكآخابمطاردةأرهقتهأنبعدلنفسهالموت(إيليا)إلياسطلبوكذلك

واشتدالأمرعليهثقلفإذ،قتلهيطلبانوهماإيزابلوزوجتهالفاجرإسرائيل

الموتوطلبرتمةصتوجلسأتىحتىيوممسيرةالبريةفىسار"الكرب

(91:4الأولالملوك)"ننسىحد.ربياالأنكفىقد:وقاللنفسه

.60(:ا!عراف)!المخسييينفنقريمثاللهزخقة)لكن

والتعلقالصبرالنبىفيهتعلمحيئافترأنبعددلنزولعادأنالوحىلبثفما

ء"والأمرالخلقده"وحدهالذىباللهكلية

وتثبيمت:ؤيشرىللرسولءعراخيرالضحىسورةوكانت

ؤدلآخيرة*قلىؤقاقئكؤدعكقا*ستخىإذاؤالليلم!ؤالضئخى)

(ءه-ا:الضعى)(قت!ضتىئغطيذقثكؤتممت!!*الأؤلىمنلكخير

!!

تعرضسنواتعدةانقضتإذاحتى،تترىاللهرآياتنزولأالوحىراستمر

.الدعوةصدرفىفجثتهالتىالروحيةالمحنةتلكتناظرأخرىلتجربةالنبى

ومحمد،جانبمنوأشياعهمالقرشيينبينأسدهاعلىالحربكانتفإذ

معيطأبىبنوعقبةالحارثبنالنضرتريشبعثت"،آخرجانبمنوالمسلمين

وأخبروهمصفتهلهموصفوامحمدعنسلوهم:لهمفقالوابالمدينةيهودأحبارإلى

.الأنبياءعلممنعندناليسماوعندهمالأولالكتابأهلفإنهم،بقوله

مرسل،نبىفهوبهنأخبركمفإن..ثلاثعنسلوه:(اليهودأحبار)فقال

..الأولالدهرفىذهبوافتيةعنسلوه:رأيكمفيهفتروامتقولفرجلوإلا

..؟هوماالروجعنوسلوه...ومفاربهاالأرضمشارقبلغطؤافرجلوعن

جثناكمقد،قريمقمعشريا:فقالا.قريثرعلىقدماحتىوعقبةالنضرفأقبل

اأمررعننسألهأنيهودأحبارأمرناوقدمحمدويينبينكممابفصل

Ao\
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فسأدوه!أخبرفامحمديا.فقادوأ-قت-اللهرسو!ءوافجابهافأخبروهم

!(عنهسآلتمعماغد!آأخبوكم"ة-خمط-اللهرسوللهبمفتالبهأمروهمعن!ا

عنههفافصرفوا،بستعثنولم

وحيما*ددكفىدهاللهئحدثلى*ديدةعرةخمس-كلممي!-اللهوسو!ومكث

محمدوعدنا:وقالوامكةأهلأوجفحتى،اللامعليهجبرائيليأتيهو،

!عهسألناعمابشىءيخبرنالافيهاأصبحناقدعنرةخمسواليوم،غدأ

ب!يتكلم!اعليهوشقعنها!و!ىمكث-!لمحذ-اللهوسولأحزنوحتى

مكة.أقلى

وفيهاالك!فأصحاببسورةوجلعزاللهمنااللاهعليهجبرائيلءهجاثم

)1("عنهسألرهماوخبرعليه!احزنهإياهـعلىمعاتته

الله"ءيثاأنإ!عنهسألتمعماغد!ا"أخبركم":سألوهلمنالرسوليقللها

+والمعانماةلأذىواالديداحر!!للتفكان

بدمابوتصرفحرفككبلكلمةكل!اللهعندمنورسولنبى%نه

.أقدارالرجا!يتناسبحابفهنالتوإ!،

لكلالزمانعبربالوحىالملائكةنزولبأنللرسولالإلهىالتعليمنزلثم

الحكيموهو"المطلقةالمثينةوحدهدهالذىاللهبأمرإ!يتم!والمرسلينءا،نيها

هإ!يحير

تجنؤلفخلاتتماؤقاأئديناتئنقاتة!ؤئلت"بأفيإلاتتنز"4ؤقا)

!64!:مولمأ!ت!يتا"ؤئذكالأؤقا،ذ.للث

نأسبق-افيكلامفىلةالرطأحداثأكدتهاحتميةنتيجةالانوتطالعنا

أجهزة"منأكثرليسواالرحىضغطتحتاللهرسلأنوهى-إليهاأشرنا

الماءمقالإثارةاتأتيهافحين!الحساسيةبالغةوالأمانةالدقةتامة"استتبهال

الكهف+سووة:كبرأ-تتن!ير(11

؟18
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بصرف.إذاعةرلااستقبالفلاالإرساليترقفحينأما،وتذيعهاتلتقكطها

لالهكلها،مرأنإذ،وضيؤ،وأذىحرجمنآنذالتاللهرسليصببعحاإلنظر

رسالته.بيتفىخدهـاوهم

قيتي:؟

الله:يدىبينالرسول5

المؤمنيهأصدوروتث!فالرسوللتطمئنالضحىسورةنزلت:واقعتقرير

له:فتقولالأمربواقعالرسولئذتهرثمالكافرينفلوبغيظوئذهب

غائلآوؤخذلث*ف!ذ!كمتالأؤوتجذلث،قآؤ!تتيمأتجذكالئم)

+8(-6ةالضحى)!طئى

فى!بالدينيتصلمامنهايهمنا،الرسولحياةفىكانتثلاثحقائ!هذه

عزفت!وثنىمجتمعوفىأميةأمةفىنثأ-عليهاللهصلرات-أنهالمعلوم

فلقدالصورمنصورهأيةعدىقومهسفاهاتفىالمثاركةعنالمطفرةنفسه

ولكن،فيهءمرالاباطلعلىالدينيةمعتقداتهمفىأنهمالسويةبفطرتهأيقن

؟إذنالحقأيق

حطعالتباعدهىالوحيدةوسيلتهوكانتلإدراكهدائح!أنف!هتطلعتماهذاإن

و!قد.ونواميسهوظواهرهالعظيهاالكونهذافىوحيدا"التفكيرثم،قومهفيه

وأاالتحنثفىوجدثمالصحراءفىالغنميرعىوهووالتفكيرالتأمللهطاب

بجبلىغارإ!ىيذهبفكانصدرهـ!فىيختلجلمامستطاعءدواخيرالتحنف

لعو!ثم،وخالقهالكونفىيفكروأيام!يالىمناللهءشامافيهفيقضىءحرأ

ةالزادقليلمنمعهمانفدقديكونأنبعدخديجةإلى

ارهاصأتعتبرالتى-اذصادقةبالروياالإلهيةالعنايةتعهدتهأنيليتولم

؟الصياحكنورصادقةءتجاإلارؤيايرىلافكان-الأنبياءحياةفىللوحى

قرآنأ..اللهمنوحيأالحقءهجاوأيخرأ

فىكحطبالطريقألتعريفيعثىفادهدى!وسئئلهالحقفعرفهاللههدأه!قد

/لأ!أ
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ا!نسانعرفناأى!الئخذئنؤقذئناة):01البلدسورةفى،تعالىقوله

الثانى.وبجتنب،الأولفيسلك،والشرالخيرطريقى

ام(صير،طإلنقافذوفئم):23الصافاتسورةفىقولهوكذلك

كمابالشىءالجهلبمعنىالهدىعكووالضلال.جهنمطريقإلىأرشدوهمأى

موضعها+أعرفدمأى-الدارضدلث:الذعةفىيقال

كماإهمالهأوجزئياتهأوبالشىءالإلماموعدمكذلكالنسيانيعنىوالضلال

و،فرأتارقرخل):البقرةسورةمنالتداينآيةفىتعالىقولهفى

ة!الأخرئإخد،ف!تاقئدكرإخد،فقاتفيلأنءالمثث!ايممنترضتونمفن

.الشهادهحقيقةنسيانهايعنى.هناالشاهدةفضلال

تريىحينأ!رهسابقمنكانبماعليهيمنوهو،لموسىفرعونقالوحين

السعراءسورةتذكرهما-مئينإلىوهربالمصرىقتلثم،الملكبيتفى

سييين،غفركمين!يتاؤليثمتؤليدا"!يتائرثكألئمقاك):18-21

الكافرين*منؤأئتقغلتا!تىقغلتذؤقغلت

قؤقمنخفئكئملفامئكنمققرزث*الضئالينمنؤأتاإذأقغلئقاقاك

.!المرشتيينمنؤتجغليىخكمأزئىيى

تعنىكما،بالحقائقالجاهلينأى(الصئالينمنرآنا):موسىققول

والرسالة.النبوةتبلموسىحالكذنك

(1)!قذوضتالأردل):لنببهتعالىفولهمعنىنذهمهذاضوءوعلى

.)2(!الخقمنتممئتخيلاو،للة)،حقاللهفقول

(الضس:7)\
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أ!قىأوقلمثلةكان)منكلعلىتخفى!د!دةالقو!دهذاأنعدى

بالأمانة-استهرالذىمحمدا"أنيعنىالقولفهذا)1((شتسذؤفؤالسهع

.قرآنمنربهمنإليهيتنزلىفيماأمانةأشدلهو،الناسبين-الرسالةقبل

"

)2(!تنبنسىلمنتذيهرةإ!)اللهأنزدهوما،الحكيمالذكرهوالقرآنإن

)3(!المؤمنينتئقغالأيهرىقإيئ)،ييذكرواالناسبين-سبعانه-صرفهولقد

ةفيقو!الضحىسورةنزولمنسنواتبعدالتذكرةيعيدالقرآننجدولهذا

ا!يهتابأقاتذرىكئتقا،أفرتافنزوحا"إلئكآؤخئتاوكذلك)

ؤإئك،غتادتامنئشتاءقني!تفدىئورا"تجغالتاةؤلكنالإيمانؤ!

.!52:الوركلما)!صيو،طءفممئتقي!إلنلتفدي

فء

لسانعلىللرسولفيقول،جدوأمرهاعطيمنبؤهاحقيقةليقررالقرآنإنبل

مقيملكيكنلمإنهكما،سيئأنزولهبعدالقرآنأمرمنيملكلاإنه"الحق"

الرسوليجدوآنذاك،أوحىبمايذهبأنقادرفالله.التنزيلفبلشينا"أمره

:الأسبابكلبهتقطعتوفدنفسه

كيلأ!غلينابهلكتجذلاثئمإلثلثأؤخينايافيىلتذقتنشئيتاؤلئن)

.!8(-86ا!سرا!ء!:)!كييرأغلنككانقفئلةإفي،زئكفنزخقةإ؟

الخلق"سبحانهلهبل،فقظالأمرليس،للهكلهفالأمر..عجبولا

."الأمريدبر..ووالأبصارال!سعيملكالذىفهو(!والأمر

ستىنالذمنرإوازأئئئمول):القرآنيقول،دلإنسانتذكرةوفى

كيفطائظر،يهتأتيكئماللهغيرإلةفن،فلويكئمغلىؤختتمكنمؤأئصتا

.آ46:ا!نعام)!يصرنونفئمثئمالاتاتئصترث

00:ترجالذأاw:,,(3))2(37:قسور-(1)

89!
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:شىءكلفىالمطلقةالمسيئةدهوحدهفالله

يخقى*ؤقااتجفريغلئمإئة،اللةءشتاقاإصلا*تئم!تىقلاستئفرئك)

.(8-!:الأعلى)!يقئ!مترىدسرك

الذىالإيمانأنوهى،الهامةالحقيقةلتلكواعينجميعأالأنبياءكانولقد

دائمأاللهيسألأنالحقيقىالمؤمنوعلى."الحق"قبضةفىهو،قلوبهمملأ

الأنبياءأبوإبراهيمقالولهذا.الإيمانمراتبفىوالترفىاليقينعلىالثبات

قاأخافثؤلآ،قذالطؤقذالليمافىأئخاخؤئى):قومهيممحاوراتهفى

أقلآ،يملما2شتىءكلرتى،!ؤسيئشتيئاشرتىتشتاءأنإلابإئشئيركون

!تتذكرون

ئتركلئمقابالل!أشئركئئمآئكئمتخافونؤلاآشئركئئمقاأخا!وكي!

*تغلفونكئئئمإن،يالأفنأخقالقريقيهطقأئ،سئلطانآغليكئمي!

ؤفئمالأفنلفئمأوكئذبظالملإتماتفثميالبسئوا!ؤلثمآقئواهالذين

.(82-08:الأنعام)!سدون

قاك):إذ،قومهمعشعيبموقفكان-بعدهوقن-إبراهيمثاكلةوعلى

قغكآقئوا!ؤا!ذينشئغئمنيالئخرتجئكقؤمهمناسئتكترواها!ذينا!قلأ

صملتآ-،فيلتغوذنأؤقريتتاجمن

فىغذت!إنكذباشاللهغلىافترئتاقد*كارهينكئالوآؤقاك!

ناإلافيهائغودأن!نايكونؤقا،مئهااللةتخ!اتاإذهتغذملتكئم

رئتاآتوكلتاللهغلى،جملمأشتىءكلقئناسؤسميئ،زتتااللةيتثتآء

.!القاتجينخئرؤأئتآيالخقق!متاؤتئنتينتاافتغ

98:الأعراف) - AA)

بل،اللهإلىحفظهئردالذى-المادىغيرءالعشوهو-فقطا!يمانليسو

شاءوإنخقظهشاءفإن،كذلكاللهإلىحفظهئردالمسطوراللهكتابإن

شك-ولا-معرضا"يصبحالأخيرةالحالةهذهوفى.التشرعليهاستحفظ

.الإنسانطبعمنالزيغلأن،والتبديلللتغير
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زلك+علىدليلخيرموسىلتوراةحدثوما

قىهارونأخاهاستخلفأنبعدالتوراةيتلقىربهلميقاتموسىزهبفحين

جبلفىمعهالكلاممنفراغهعندموسى"اللهأعطىإسرائيلبنىقيادة

."اللهبأصبعمكتويينحجرلوحى،الشهادةلوحىءسينا

هارونقيادةعلىفخرجموسىغيابفرصةانتهزالإسرائيلىالشعبلكن

يعبدهوقامرحيلهقبلالمصريينمنغنمهالذهبمنمسبوكا"عجلألهوضع

حوله.و-دلعب

أرضمنأصعدتهالذىسعبكفسدقدلأنهانزلازهب:لموسىالربفقال"

له.وسجدوامسبوكأعجلألهمصنعوا..مصر

."الجبلأسفلفىوكسرهمايديهمناللوحينوطرحموسىغضبفحمى

..بعدمدداهايجفولمالفدرةيدكتبتهاالتىالتوراةبنفسهموسىلقدكسر

أنافأكتبالأولينمثلحجرمنلوحينلكانحت:لموسىالربقال"ولذلك

..كسرتهمااللذينالأوليناللوحينعلىكانتالتىالكلماتاللوحينعلى

"ءسيناجبلإلىالصباجفىواصعد

فقد:،التوراةكتبالذىهوموسىأنزلكبعدحدثالذىولكن

اللوحينعلىفكتب،الكلماتهذهلنفسكاكتب:لموسىالربقال"

."العشرالكلمات،العهدكلمات

عرزأأعادوقد،والضياعللحرقذلكبعدتعرضتالتوراةأنالمعلومومن

موسى.علىنزولهامنعام007منأكثربعدكتابتها

طم

يربدبماالناسئخبرأى،اللهعنئتبىءالذىهو"النبى\)كانولما..هذا

ئحذثأنيستطيعلا"النبى"فإن،الخلقإلىئظهرهأن-سبحانه"الحق"

الله.ءشاماإلاالغيبمنبشىء

.M
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جميععنفخفيتاللهعندعدمهابقىالتىالأمورمن"الساعة"وكانت

والمرسلين.ءالأنبيا

الرسولتعجيزأرادواوكأنهموالساعةالقيامةينكرونقريشكفاركانولقد

:يقولالحصنءهفجاجحودهعلىالمصعرالمئيهرسؤالعنهافسألوه

لا،زثىعئذجمالفق!إئقافل،فرشتاقاآئانالممئاغةغنلوتلثيممئة)

إلأتيكئمتةلأ،و،لأزضالممئقواتفيثفلت،ف!إلالوقتقائخقيقا

ؤلكينالقهعئذعلفقآإئقافل،غئقاخميئككةتتمئآلوتلق،تغتة

.آ187:الأعرات)!يغلفونلاالئاساكثر

بعدمه،اللهاختصسىءوالساعةالقيامةأنلتلاميذهالمسيحتررقبلومن

لهم:قالفقد،والمسيحالملائكةفيهمبماخلقهجميععنفأخاناه

فىالذينالملائكةولاأحدبهمايعلمفلاالساعةوتلكاليومذلكأما"

."الآبإلا،الابنولا،ءالسصا

مصائرفإن،الأنبياءكبارعنخميئقدالساعةأمردامماأنهالطبيعىومن

تئقغوصلا)اللهبأمرأ!تتقرر!،الساعةفىتتقررالتىا!بديةالبشر

.(23:سبأ)!لةآذيئلقنإلاجمئذةالمثئقاغة

خمثئيتهفنؤفئمازتفتىلقنيإلايمثئقغونؤلا)اللهانبياءوحتى

!.(28:ءالأنبيا)!فمثئمفون

إذنه:بعدمنإ!يشفعون!اللهملائكةإنبلص

نأتغدمنإلأشتئئا"لثتقاغئفئمئغيىلا.الممئقواتفيفلكفنوكئم)

علىآنذاكمتوقففا!مر،(26:النجمآ!وصرصسيمسصا"ءلمصناللصةتأذصأن

له.شريكلاءوحدهاللهرضوان
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الغيب،علىالاطلاعالنبىمداومةتعنىلاالنبؤةبأنالأنبياءتاريخهـلقطع

!والمحتومالمحكمقدرهوفقعايهاللهأظهرهماإلاسيثأمنهيعلملمفكاهم

إنهازوجتهسارةعنقالأنجرارأرضفىتغرئيحينلإبراهيمحدثفقد

"سارةواخذجرارملكأبيمالكأرسل"لهزوجيتهاأنكرفلما،أخته

له:وقالالليلحلمفىأبيمالكإلىاللهءفجا"ا!زواجمعاشرةليعاشرها

..ببعلمتزوجةفإنها،أخذتهاالتىالمرأةأجلمنميتأنتها

له:وقالإبراهيمأبيمالكدعاثم..عبيدهجميعودعاالغدفىأبيمالكفبكر

عظيمة.خطيةمملكتىوعلىعلىجلبمتحتى..بنافعلعتماذا

لأجلفيقتلوننىالبتةاللهخوتالموضعهذافىليسقلتإنى:إبراهيمفقال

فىينتظرهمايعلملاكانإبراهيمأنالواضحفمن(02تكوين)"امرأتى

.لسارةزوجيتهأنكرولذلكالغد

منإسرائيلبنىلئخرجافرعونإلىهارونوأخيهموسىذهاببعدوحدث

إسرائيعلبنىمدبروفرأى"للإسرائيلييناضطهادهمنزادفرعونأنمصر

..بليةفىأنفسهم

فقالوافرعونلدنمنخرجواحينللقائهمواقفينوهارونموسىوصادفوا

لهما:

وفىفرعونعينىفىرائحتناأنتنتمالأنكماويقضىإليكماالربينظر

ليقتلونا.أيديهمفىسيفأتعطياحتىعبيدهعيون

لماذا؟الشعبهذاإلىأسأتلماذا،سيديا:وقالالربإلىموسىفرجع

أرسلتنى؟

لموأنتالشعبهذاإلىأساءباسمكلأتكلمفرعونإلىدخلمثمنذفإنه

.(23-5:91خروج)"سعبكئحلص

إسرائيل،وبنىتنتظرهالتىالجسامالأحداثيجهلكانموسىأنالواضحفمن

.معلوقاتأيامفىفرعونقبضةمنتخليصهمومنها
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رتمةتحتجلس"فإنهوإيزابلآخابمطاردةمنبإيلياالممئبلضاقتوحين

نفسى.خذربياالآنكفىقد:وقاللنفسهالموتوطلب

:وقالفص!ئهثانيةالربملاكعادثم..وكلقم:وقالمممئهقدبملاكوإذا

الاكلةتلكبقوةوساروشربوأكلفقام.عليككبيرةالمسافةلأنوكرقم

."فيهاوباتالمغارةهناكودخلحوريباللهجبلإلىليلةوأرلعدنهارا"أربعين

A(-91:4الأولالملوك)

)1(!غدأتكسمنماذ،)تدرىكانتماإيليانفشأبئأيضأالواضحفمن

.()2!تفوثأرض!صيأئ)تدرىكانتوما

طم

قتله،يريدونوأنهمضدهئحاكاليهودبمؤامراتالمسيحشعرحينحدثولقد

تطلبونلماذا..أرسلنىللذىبللىليستعليمى":الهيكلفىلهمقالأن

فىيترددأنيردلملأنه،الجليلفىهذابعديتردديسوعوكان..تقتلونىأن

"يقتلوهأنيطلبونكانوااليهودلأناليهودية

يمكنهمالتىالأماكنتجنبفىاليهودتجاهالمسيحسياسةهذهواستمرت

فيها:اصطياده

اليهودبل!يمشىأيضأيسوعيكنفلم.ليقتلوهتشاوروااليومذلكفمن"

لهايقالمدينةإلىالبريةمنالقريبةالكورةإلىهناكمنمضىبلعلانية

.(54-11:53يوحنا)"تلاميذهمعهناكومكثأفرايم

معصراعهفىالقذرلهيخبئهماتمامأيجهلكانالمسيحأنالواضحفمن

.ضدهمخططاتهمإفشالعلىمعينأارتآهماالاحتياطاتمناتخذولذلك،اليهود

تلكمنفائدةهناككانلمامعينيومفىسيصطادونهأنهميعلمكانلولأنه

أيضأ.داعمنلهايكنفلمأبدأيصطادوهلنأنهميعلمكانولو،الاحتياطات

بالغيب.الجهلبسببالاحتياطاتتتخذوإنما

**

)102(لق!ان:34
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يتصلماكلفىاللهعنوكلاءالأنبياءاعتبارعدىالناسمنكثيردرجلقد

القرآنحسمولقد.وأقدارمصائرمنالناسينتظروماوشرخيرمنبالغيب

وسيلةتكونأنيمنعهاالذىالواضحالحقفيهافقال،حسما"القضيةهذهالكريم

ضعافبينوالألغازللأحاجىمدعاةأو،الكافرينعتاةمنوالتعجيزللتسلية

:البيناتآياتهفىوذللت،المؤمنين

لكئمآفوكؤلاالغيمنآغلئمؤلااللهخزائنجكئدى-لكئمآفوكلا.فل)

الأغقىي!ئتوىقلفل،إلنئوخىقاإلأصأئيغإن،قلأإصتى

.(5ص.:ا!نعام)!تتقكرونأقلآ،ؤالتصيير

آغلئمكئث-ؤل!،اللةءشتاقاإلأضتراصؤلاتفعآلتفسيىآفللقلآفل)

ؤتشيرتذيرإلاآتاإن،الممئوغق!ئنىؤقاالخيرمنلاسئتكثرثالغيمن

صء.(881:)الأعرات!ئؤجمئونءلنر

في

عنبعيدا2بأيديهمويأخذالناسديهدىاللهبعثهقدالرسولكانوإذا

الحسنة.والموعظةبالحكمةاللهإدىوداعوفبفغفغئمإ!هوفما،الضلالمهاوى

إكراههمأرادلوإنهبل،مسئولياتهمنفليستالهدىإلىالناساستجابةأما

سبيلأ:ذللثإلىاستظاعمامنفعتهمفيهماعلى

22(.-21:الغاشية)!بفغمتيطر:غليهئم+ل!مت*فذتهرآئتإئقاقذكر)

.272(:البقرة)!ي!ثتاغقنتفدىاللةؤليهنفذافئمغلئكليممنا

آغلئمؤف!،ت!ثتاغقنتفدىاللةؤدكنآخبئتقنتفدىلاإئذ)

.(56:القضص)!باذهتدين

:في

الحق""يقررهماهو"اللهيدىبينالرسول"واقعتقريرفىالقولوخلاصة

:"المحكمقولهفى

591

http://kotob.has.it



قإئهئمئغذتفثمأؤغلثهثمتئوقيأؤءشتىالأفيمنلكليممنا

.(281:عمرانآل)(ظرمون

:*،ن!

الأساسية:التعاليم.

!نسانخلق)الذىا!لهباسم-"اقرأ"سورةفى-القرآناستفتح

.(يغلئملئمقاالإئ!متانغلتم*يا!قلمغقتمالذى*الاكرئم)الإلهفهو

(5-3:العلق)

،بصيرةعدىربهإدىيدعوالرسولقامهديهاوعدى،اللهآياتتوالتثم

يحاربونه،اليهودمنبهكفرواوالذينقريشمنالمشركونقاممواجهتهوفى

سبيلأ.ذلكإلىاستطاعوامابكلتيغهوقن

منأناسوجاءه"ربكلناانسب":المشركونقالمعهمحاوراتهموفى

"التوراةفىنعتهأنزلاللهفإن،رلكلناصف":يقودوناليهود

:تقول؟للهخاصةنسبةوهى"ا!خلاص"سورة-تعالى-اللهفأنزل

لةتكنؤلئم*ئولذؤلئميلذلئم*الصئقذاللة*أخذاللةفؤفل)

.(أخذكر

.(القرآنثذثتعدل"أنهاأصحابهالرسولغلمولقد

أوانلمن،الإخلاص"سورةتكونأن-نإة-طبيعياكان

يقومالذىالأساستضعهىإذ،القرآنصدرفىنزلتالتىالسور

وما،الإسلاميةوالعقيدهيتفقمعهااتفقنما،الإسلامعلبه

مهما"الإسلامأساسباتوفيثينهالتوفيقاستحالمعهااختلفت

.الأديانوشيوخالفكروقاد-العصرفلاسفةمنلذلكاجتمع

كلبسيطا"الوضوحكلواضحأالعقيدةأساسيكونأنمنطقيأوكان

الجهلةمنكانأوعلممنحظأأوتىقنسواءعقلذىكليفهمه،البساطة

المصيرعليهيتوقفالذى-الدينأساسيكونأنالمعقولغيرفمن.والأميين
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العقولوعيهاسبيلفىتعانىوأقاويلقصصعلىقائما"-للإنسانالأبدى

.لأفهاموا

والقبولالغفراندائرة-الإنسانكل-الإنسانيدخلأنورحمةعدلأوكان

،وشركشبهةكلعنالمبرأ،الخالصالتوحيدعلىفقامعقيدتهأساسسلمطالما

حبلمنللإنسانوأقرب،أوسعاللهرحمة!نيهونأنيمكنذلكءورامافكل

الورلد.

:يقول"الحق"نجدلذلك

ؤقن،يشتاءدقنددذدونقاؤيغفربهئشئركأنيغفرلااللةإن)

ة(غ8:ءالنساآ!غظيقا!إئما!افترىققدباللهئشئرذ

بهتفوىأؤالالئرقتخطفةءالممئقامنخرقكأئقاباللهئشئردثؤقن!

!.31(:صالحج)!ستجيققكانفيالريغ
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الرسولسيرةمنقبس

الشخصية:ملامح.

صادقةصورةرسمعلىتعينالتىالملامحعلىالتعرفبمكانالأهميةمن

شىءفذاك،والسلوكيةوالخفقيةالجسميةمظاهرهاشئىفىالأنبياءلشخصية

كتاباتهموفاضتوالباحثونالكئابكتبولكم.وترجوهالبشريةلهتتحرق

لأثنينالذاتيةالسيرةتفتقدهاالتىوالبياناتالمعلوماتقلةمنوالألمبالحسرة

وعيسى.موسىهماالكبرىالرسالاتأصحابمن

تفسيرهمقدمةفى"نينهامدنيس"يقولهماالمقامهذافىنذكرأنويكفى

لم(الأناجيلكتبة)أنهمتصدمنالحقيقةإنها":مرقسلإنجيل

كما،وصحتهالجسميةوثئيته(يسوع)هيثةعنشىءيأىيخبرونا

سعيدأ-المثالسبب!لعلى-كانإةاوعماثشغصيتهيخبرونالم

ذلك.منالعكسعلىكانأنهأم،الجأشرابطمبتهجأ

إةاعماتاطعةثطريقةيخبروناأن-حتى-يفكروالمإنهم

لا.أمتزوجتدكان

وأدعوتهفترةطولعنمحددةمعلوهاتيعطونالمنإنهمكذلك

الأولىثيمتهتأثيرعننبذةأتلتوجدلاأنهكما،تونىحينعمره

ومعتقداته.نظرتهفىتطورأىعنأوعليه

فوجذمرقسيرويهاالتىالأحداثلإتمامتلزمالتىالفترةحسابأمكنلقد

وكان":تقولالتى(1:13)الفقرةعدا،أسابيعأربعةأوثلاثةتتعدىلاأنها

..."الشيطانمنئجربيوما"أربعينالبريةفىهناك

الأربعة-الأناجيل:كتابهفىيقررأن"ستريتر"الحقيقةهذهدفعتلقد

جدا"صغيرالإنجيلسجلهاالتىللأحداثالكلىالمجموعأن:424()ص
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الجديرالجزءهىتكونأنبدلاالروايةفىالموجودةالمغراتأنلدرجة

..(1)"بالاعتبار

هذهحقيقةلبيانوكافضرورىهومابكلمحمدسيرةتزخرحينعلى..هذا

.الرسالاتكبرىصاحبكنبىثمكبشرالعالميةالشخصية

كتبفىوفرةنجدالنبيينخاتملمحمدالشخصيةملامجعنالحديثوعند

والنفسيةالجسميةالخواصعنمتآلفةصورةلتعطيناجميعهاتتضافرالسيرة

بنهندهمااللهرسولحجرفىتريياممناثنانهذافىويحدثنا.للرسول

حياتهاطيلةوالوحيدةالأولىالزوجةخويلدبنتخديجةأمهوكانت-هالةأبى

.صباهمنذالرسولاحتضنهوقدطالبأبىبنعلىثم-الرسولمع

طة

الله:رسولصفاتعنعلىبنالحسنسألهوقدهندقال

رجل،الهامةعظيم،)3(المشذبمنوأقصر)2(المربوعمنأطولكان"

أزهر..أذنيهشحمةشعرهيجاوزفلاوإ!فر!)4(عقيصتهتفرقتإذا،الشعر

،..ببنهماقرنغيرفى)7(سوابغ)6(الحواجبأزج،الجبينواسع،()5اللون

مفلج،أشنب،الفمضليع،01()الخدينسهل،)9(أدعج،)8(اللحيةكث

البطنءسوا،متماسكبادن،الخلقمعتدل..)11(المسريةدقيق.الأسنان

..()12الكراديسضخم،المنكبينب!مابعيد،الصدرعريبر،والصدر

سوىمماوالبطنالثدي!عارى،كالخطيجرىبشعروالسرةاللبةبينماموصول

.45ص:المسيحيةالعقاندمصادرفىالمسيح1()

(Y)الطويل.)3(.القامةالوسيطالرجل

.ءصفافىاللونأبيض(5)(ضفيرة)يلوىالذىالعر()4

وكاملة.تامة7().طرلفىدقيقةحراجب)6(

بياضها.شدةمعالعينسوادشديد(9).شعرهاغزير)8(

البطن.إلىالصدروسط:الشعرمنالمسرلة(11).لحمهاتليل(01)

.العظامرؤوس()12
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رحب،الزندينطويل،الصدروأعالىوالمنكبينالذراعينأسعر،ذلك

،)2(ا!خمصينخمصان،الأطرافسابل،والقدمين(1)الكفينشش،..الراحة

.الماءعنهماينبوالقدمينمسيح

مشىإذا،)3(المثيةذريع،هونا"ويمشى،تكفيا"يخطو،قلعا"زالزالإذا

إلىنظره،الطرفخافض.جميعا"التفتالتفتوإذا،)4(صببمنينحطكأنما

،)5(أصحابهيسوق.الملاحظةنظرهجل،ءالسماإلىنظرهمنأطولالأرض

."بالسلاملقيهمنيبدأ

،الفكرةدائمالأحزانمتواصلكان":منطقهوصففىهالةأبىبنهندوقال

الكلاميفتتح،السكوتطويل،حاجةغيرفىيتكلملا،راحةلهليست

)6(دمث،تقصيرولافضوللافصل،الكلمبجوامعيتكلمابأشداقهويختمه

المهين.ولابالجافىليس

يمدحه.ولاسيئأمنهايذملا،دقتوإنالنعمةئعطم

يقمولمأحديعرفهلمللحقتعرص!فإذا،لهاكانوماالدنيائغضبهلا

أشارأشارإذا.لهاينتصرولالنفسهيغضبولا.لهينتصرحتىشىءلغضبه

اليمنىبراحتهيضرب!بهايصلتحدثوإذا،قلبهاتعخبوإذا،كلهابكفه

جل.طرفهغسفرجوإذا،وأشاجأعرضغضبوإذا،اليسرىإبهامهباطن

."التبسمضحكه

لنفسهدخولهكان":فقالاللهرسولدخولعنأبىسألث:الحسنوقال

:أجزاءثلاثةدخولهجرأمنزلهإلىآوىإذاوكان.ذلكفىلهمأذون

ذلكفرد"،الناسبينجزأهجرأثم،لنفسهوجزءا"،لأهلهوجزءا7،للهجزءأ

إيثارالأمةجزءفىسيرتهمنوكان.شيئأعئهميدخرلاوالخاصةالعامةعلى

بع.الأصاغليظ(1)

المثبة.سريع(")

ءهم.وراثمى(5)

.الأرضعنالتجافىشديد(2)

.منحدرموضعفىينزلكأنما()4

والمعاملة.ألخلقسهل)6(
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ومنهمالحاجةذوفمنهم،الدينفىفضلهمقدرعلىوقسمهبأدبهالفضلأهل

والأمةأصلحهمفيماويشغلهمبهمفيتشاغل:الحوائجذووصنهمالحاجتينذو

وأبلغونى،الغائبالساهدلئبلغ:ويقولينبغىبالذىوإخبارهمعنهمسألتهمن

."حاجتهإبلاغىيستطيعلاقنحاجة

اللهرسولكان":فقال،فيهيصنعكانكيفمخرجهعنوسألته:قال

ويوليهقومكلكريمويكرم،ينفرهمولاويؤلفهميعنيهمبماإلالسانهيخزن

بشرهمنهمأحدعنيطوىأنغيرمنمنهمويحترسالناسويحذر.عليهم

وئقؤيه،الحسنوئخسنالناسفىعماالناسويسألأصحابهيتفقد.خاتمهولا

وأيغفلواأنمخافةيغفل،لامختلفغيرالأمرمعتدل.وئوهيهالقبيحوئقثح

منيلونهالذين.يجوزهولاالحقعنيقصرلا.عتادعندهحاللكل.يميلوا

أحسنهممنزلةعندهوأعظمهم،نصيحةأعمهمعندهأفضلهم.خيارهمالناس

."ومؤازرةمواساة

يجلسلاأللهرسولكان":فقالكانكيفمجلسهعنفسألته:قال

..ذكرعلىإلايقومولا

كليعطى.بذلكويأمرالمجلسبهينتهىحيثجلسقومإلىانتهىوإذا

منه.عليهأكرمأحدا"أنجليسهيحسبلا،نصيبهجلسائه

سألهوقن.المنصرفهويكونحتىصابرهحاجةفىقاؤمهأوجالسهقن

فصار،وخلقهبسطهمنالناسوسعوقد.القولبميسورأوبهاإلايردهدمحاجة

.ءسواالحقفىعندهوصارواأبألهم

تنوئنولاالأصواتفيهئرفعلا،وأمانةوصبرءوحياحكممجلمم!مجلسه

متواضعين،بالتقوىفيهيتفاضلونمتعادلين.فلتاتهئثنىولاالخرمفيه

."الغريبويحفظونالحاجةIذيؤثرون،الصغيرويحمونالكبيرفيهيوقرون

البشردائماللهرسولكان":فقالجلسائهفىسيرتهعن/فسألنه:قال

عئابولافخاشولاصخابولاغليظولابفأليس،الجانبلئنالخلقسهل

.مراجولا
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:ثلاثمننفسهتركقد..(راجيه)منهيؤشوولايشتهىلأعمايتغافل

أحداشيذملاكان:ثلاثمنالناسوترك،يعنيهلاوماوالإكثارءالمرا

ثوابه.يرجوفيماإلايتكلمولاعورتهيطلبولائغئرهولا

تكلمواسكتفإذا،الطيررؤوسهمعلىكأنماجلساؤهأطرقتكلمإذا

.عندهيتنازعونولا

علىللغريبويصبر.خمنهيتعجبونمماويتعجب،منهيضحكونممايضحك

.فارفدوهحاجةطالبرأيتمإذا:ويقول.ومسألتهمنطقهفىالجفوة

يجوزحتىحديثهأحدعلىيقطعولا،مكافىءمنإلاالثناءيقبلولا

."قيامأوبانتهاءفيقطعه

الحلم:أربعفىسكوتهكان":قال،سكوتهكانكيففسألته:قال

،الناسبينوالاستماعالنظرتسويةففىتقديرهفأما.والتفكروالتقديروالحذر

والصبر،الحلملهوخيئ.ويفنىيبقىففيما-تفكرهقالأو-تذكرهوأما

."يستفزهولأشىءيغضبهلافكان

:؟،

صبرا"ادداعيةمنتتطلبالإسلامإلىالدعوةفيهابدأتالتىالبيئةطبيعةإن

السجاياكريممنرسودهعلىفأسبغبذدكاللهتكفلودقد.حدكليفوقوحلما"

قوله:فىذلكالحقسخلوقد.الدعوةإنجاجومطالبيتفقماالأخلاقوعطيم

لائقضثواهالقلبغليطقظأكئتؤلو،لفئميئمتاللهفنزخمةقبقا)

غزفتقإذم،آلأفرفىؤشتماوزفئملفئمؤاشتغفرغئفتمقاع!،خ!تذمن

.901(ةغمرانآل)(صالمتوكيينئجمظاللةإفي،الل!صغلىقتوكل

:لأ

ليزدادولكن،الرسولشخصيةلملامحالعامةالخطوطهىتلككانتلقد

حياتهمننقتبسهاللرسولمختلفةصورا"نعرضأنعليناكانوضوحا"الأمر

مراحلمختلففىومنهجهوفكرهسلوكهمنأنماطا"وئقذم،والعامةالشخصية

.نبيا"صارأنبعدحياته
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الرسولعلىتعودأنيمكنالتىالشخصىالكسبأوجهعنبالبحثونبدأ

فنجده.والأحزانوالآلامالمخاطرمنالكثيرسبيلهافىتحفلالتىرسالتهمن

فقيرآعاشفقد،منفعةأوكسبا"احتسابهيمكنماكلمنوأهلهنفسهجردقد

.واختياراصطوعا"العيشوشطفالجوعآلاميعانىحياتهجلأمضى،زاهدا"

،بجادهالحصيرفأئرحصيرعلىاللصهرسولاضطجع:مسعودبنعلقمةقال

منهيقيكشيئآلكفنبسطأذنتناألا،وأمىأنمتبأبى:وأقولأمسحهفجعلث

تحتاستطلكراكبإلىوالدنياأناما،وللدنيالىما":فقال؟عليهتنام

."وتركهاراحثمشجرة

ثلاثةوأهلهاللصهنبىشبعما،بيدههريرةأبىنفسوالذى:هريرةأبووقال

الدنيا.قازقحتىحنطةخبزمنتباعأأيام

نارا"نوقدما(الشهر)الهلالبناليمرمحمدآلكناإئا:عائشةوقالت

الأنصارمندورأهلحولناكانأنهإلا.ءوالماالتمر:الأسودانإنما(للطبخا

الاص!ن.ذلكمنوبسقينافيشربمنائحهمبلبناللصهرسولإلىيبعثون

إنما،أهلهوعلىنفسهعلىفرضهالذىالكفافبعيشاللهرسوليكتفولم

تركه.الذىالدنياحطاممنالقليلذلكفىثهميراعليهمحصرم

أمةص،و!عبدا"و!درهمأو!دينارا*اللصهرسولتركما:الحارثبنعمروقال

السبيللابنجعلطوأرضأ،وسلاحه،يركبهاكانالتىالبيضاءبغلتهإلا

صدقة.

فما،منهاشتراهدطعامءوفايهودىعندمرهونةهودرعاللهرسولتوفىودقد

.ماتحتىدراهممنبهيفكهاماوجد

يطلبانبكرأبىإلىالعباسوعمهافاطمةابنتهذهبتالرسولوفاةوبعد

اللهرسولسمعث:بكرأبولهمافقال،خيبومنوسهمهقذكمنأرضه

."صدتةتركناهما،ئؤزثلا":يقول

توفيت.حتىمهاجرتهتزرلفلم،بكرأباوهجرتفاطمةفغضبت

:لأ+
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أهلفزعلقد.مقداما"سئاقأفنجدهالخطرمواضعفيالرسولننظرذلكبعد

يستطلعونالصوتقبلأناسفانطلق،سمعوهصوتءتجرلممنليلةذاتالمديتة

فرسعدىوهوالصوتإدىسبقهموقدراجعا!اللهرسولفتدقاهم،الخبر

."تراعوالم":ويقوليطمننهموهوالسيفعنقهفىعرىطلحةلأبى

المؤمنونيستعيدحتىويثبتالرسوليصمدالمعاركمنالحرجةالمواقفوفى

الحرباشتدإذاكنا:-المغوارالفارسوهو-علىقال.الموقفالمقاتلون

منه.العدوإدىأقربيكونفما،اللهبرسولاتقينا،الحدقواحمرت

شفتهوكيقترباعيتهوكمميرتالرسولوجهخريخأحديومالصعبالموقفوفى

عشرإثناإلاآنذاكمعهيبقولممكانهيبرجولمثبتلكنهوجههعلىالدموسال

الخمسة.وبقىسبعةمنهمفتل

السهامفيهأصابتهملكمينالمسلمونتعرضرخنينيومالصعبالموقفوفى

إدىأصحابهيدعوبغلتهراكبوهواللهرسولثبتبينما،مدبرينفؤدواوالرماج

فىنفسهعنيعلنثم."اللهرسولأناإدى،اللهعبادإدى":ويقولالثبات

هىوما.(المطلبعيدابنأنا،كذبلاالنيىأنا":ويقولالأعداءمواجهة

أيديهمفىووقعالمشركل!فهزمواالموقفزمامالمسلمونبعدهااستعادفترةإلا

كثيرين.أسرى

*

،البأسجبارالعزمقوىالرسولنجدالخطرومواضعالحربفىكناوإذا

أنهتجيذاويداعبهممعهميمزجالمعشررقيق،والضعفاءالأطفالمعواجدوهفإئا

وجاء.صبىمعالناسأفكهمناللهرسولكان:أنسقال.صدقأإلايقوللا

."ناقةولدعلىحاملوكإنا":الرسوللهفقال،تحملهدابةيسألهرجلمرة

ناقة؟بوددأصنعما،اللهرسوليا:فقال

."النوقإلاالإبلتلدوهل":الرسوللهفقال
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يخلقته،بدمامةغرتوقدالرسولعلىيترددزاهراسمهالباديةمنرجلوكان

.يبصرهلاوالرجل(مداعبأ)خلفهمنفاحتضنهمتاعهيبيعيومأالرسولوجده

ظهرهألصقمايألولافجعل،النبىفعرف،فالتفت؟هذافن،أرسلنى:فقال

؟"العبديشترىقن":ويقولمعهيمزجالنبىوجعل.عرفهحينالنبىبصدر

عندلكن":اللهرسولفقال.كاسدأتجدنىواللهإذن،اللهرسوليا:فقال

."بكاسددستالله

لاواللهفقلثلهاجةيومأأرسلنى:سنينعشرالرسولخدموقدأنسوقال

اللهرسولفإذا،السوقفىيلعبونوهمصبيانعلىأمرحتىفخرجث.أذهب

ورائى.منبقفاىقبضقد

؟((أمرئكحيثذهبت،1()أنيسيا":فقاليضحكوهوإليهفنظرث

الله.رسولياذاهبأنا،نعم:فقلت

:قال.تداعبناإنك،اللهرسوليا:إليهالنبىصحابةبعضوقال

."حقاءإلاأقوللاإنى"

ترضيه،لاوالتىترضيهالتىالمواقففىلسانهعفةالنبىعنغرتوقد

وئفقدهميصدهمأنشأنهمنماأو،وتعنيفهمحولهقنبتوبيخيشتهرفلم

"الإيمانقليلىيا":لهمقالأنهعنهئسمعولم.أنفسهمفىالثقة

شيئا"أو"قلوبكموقساوةغباوتكمأحتملمتىإلى"أو،"أغبياءيا"أو

التقريع.هذامن

إلىيتحدثوهوللمسيحئنممتبالنوعهذامنبأقوالتمتلىءالأناجيلإن

بالهلاكلهموالتنبؤاليهودعلىالعنيفةبحملاتهتمتلىءكما،وحوارييهتلاميذه

جنهم.فى

."أنس"منبدلأ"أنيس":تولهفىالمداعبةلاحظ(1)
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المسيحية.ءعلمامنشئىتعليقاتموضعوأمثالهاالمواقفهذهكانتولقد

عنلهدراسةفى-لندنيبامعةالأستاة-ويلزجورجقولذلكومثال

المسيح:

معمتسامحبأنهوصفهالنادرمنيجعلالمسيحمنالموقفهذامثلإن"

ئه.أعدا

جهنم"نارمستوجبيكون،أحمقياقالقن":والذمالقدجيمنعهوفبينما

:الذمفىحريتهكاملويأخذلمثljفىينغمسنجده،22(:5متى)

تطلبالليلةهذهغبىيا"،(?23:7متى)"والعميانالجهالأيها"

.2(12:0لوقاا"منكنفسك

ذلكمنبالرغمولكنه،ءناأعداو-تىبل،جيراننانحبأنعلمناولقد

وأفاعى.وحئاتءون!ممبأنهمويصفهموالفريسيينالكتبةيتوعد

33(،23:92متى)

بثباتيدافعلمفإنه،المعيارعلىالحفاظفىالمسيحإخفاقجانبا"نحيناوإذا

هذهإحدىنقضقن":الناموسعنيقولفبينما..متناسقمعيارأىعن

بعدنجده،"السمواتملكوتفىأ،دغرئدغىهكذاالناسوعلماصغرىاالوصايا

فيه.كبيرةتغييراتلإحداثسريعا"يجنح،موسىلناموسالصريحالقبولهذا

الزنا.حالةفىإلايمنعهالمسيحلكن،بالطلاقيسمحموسىناموسإن

يمنعه.المسيحلكن،الأيمانبحلفالناموسيسمحوكذلك

القحاصيمنعلكنه،بسنوسن،بعينعين:بالقصاصالناموسويسمح

.)1("أيضاء

..يقولفلانبالما:يقوللا،شىءرجلعنبلغهإذاالرسولكانلقد

الفرصةويعطيهالسقطةصاحبفيهايسترعامةبصورةخطابهيوجهكانولكنه

."...وكذا،كذايقولونأقوامبالما":بقولهوذلكأمرهليستقيم

G..A.,6461.ء1() Wells: The Jesus of the Early Christians, PP
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أخرجأنأحبإنى(سيئا")شيئا"أحدعنأحديبلغنىلا":يقولوكان

طبعتقوممعالنفسيةالتربيةوهذهالرقةهذهوكل."الصدرسليموأناإليكم

الكبير.الشىءقسوتهامنالبيعةعليهم

أعرابىفأدركه،الحاشيةغليظئردوعليهالنبىمعأمشىكنت:أنسقال

بهاأثرتوقداللهرسولعاتقصفحةإدىنظرثحتىشديدأجبذأبردائهفجبذ

جبذته.شدةمنالئردحاشية

.عندكالذىاللهمالمندىمر،محمديا:قالثم

.ءبعطالهأمرثم،فضحكاللهرسولإليهفالتفت

ول:

نأعلى،نستقصيهاأندوناللهرسولخصائصفىالحديثبناويطول

فيها.لنزيدأخرىمرةالفرصةئعطىأنهوفيهنطمعما

فيفيتء

الرسولمعجزات

.القرآنمعجزته:لقالالرسولمعجزاتعنمسلمسئئللر

فيهوما-فيهبمافالقرآن.صدقا"وأجابحقا"المسلمقالالبسيطةالإجابةبهذه

.غيرهأخرىمعجزةعنالبحثأوبرهانأىتلمسعنيغنى-وكعيركعير

توقعإلىءةبداتدفعهمالمعجزةعنالبشرأذهانفىالشائعةالفكرةلكن

تسميتهعلىنصطلحسوتماوهو،الطبيعةلقوانينوخرقأعاجيبعنالحديث

منمحددا*حيزا"منهاكلشغلأحداثا"تمثلباعتبارهاالحوادثبمعجزات

.والمكانالزمان

العهدأسفارتذكرهماشاكلةعلى-الحوادثمعجزاتوقوعأنالمعلومومن

حذرتفقد.النبىصدقعلىكافيةقرينةليس-الجديدالعهدوأسفار،القديم

إلىيدعونكذبةأنبياءأيدىعلىماديةمعجزاتحدوثإمكانيةمنالتوراة

الله.منتعليمأفقالت،اللهتوحيدغير
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ولو،أعجوثةأوآيةوأعطاك.حالمأونبىوسطكفىقامإزا"

وراءلنذهب:قائلا5عنهاكفمكالتىالأعجوكةأوالأيةحدثت

لأنالحلمزلكالحالمأوالنبىزلكلكلامتسمعفلا..أخرىآلهة

لأنهئقتلالحلمزللقالحالمأوالنبىوزلك..يمتحنكمإلهكمالرب

."إلهكمالربوراءهنيالزيغتكلم

مسيحيينئدمتبونالذينأولئكمنالمسيحلسانعلىالإنجيلحذروكذلك

الأمرحقيقةفىلكنهم،عليهموتستولىالناسعجبتثيربمعجزاتويأتون

:يقولهذاوفى.للشياطينوإخوةكذبة

وكثيرون،السمواتملكوتيدخل،يارب،يارب:يقولقنكلليس"

وياسمك،تنبأئاياسمكألعسيارب،يارباليومذلكفىلىسيقولون

.كثبرةقواتصنعناوياسمك،دشياطينأخرجنا

فاعلىياعنىاذهبوا.قطأعرفكملمإنى:لهمأصرخقحبنئذ

!23(-7:21متى)"الإثم

الأعاجيب،بحدوثارتياطهائشترطلأالنيوةصدقأنالمسيحبئنوكذلك

حقه:فىقالالذىزكريابنيحيىفهذا

منوأفضل،لكمأقولئعمأأنبياألتنطرواخرجتممازا"

."نبى

.((واحدهآيةيفعللم"هذايحيىبأنالإنجيلويشهد

41(:01)يوحنا

وجهين:منعنهاالحديثإلىتدفعناالرسولمعجزاتدراسةفإنذلكومع

السابقين.الأنبياءمعجزاتشاكلةعلىالحوادثمعجزات:الأول

.القرآنمعجزة:الثانى

الواسع.المجالهذفىئقالماليعضسريععرضيلىوفيما

:لأ+
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:الحوادثمعجزات.

معجزاتعنأحاديث)1(السيرةكتبفىنجد:السعرآكتبمن

سببا"بعضهاكانوقدومؤمنينكفارا"،الناسوشهدهاالرسولصنعهاوأعاجيب

يلى:ماالمجالهذافىونذكر-منهمآمنقنلإيمانمباشمرأ

رسوليا:فقال،يخطبقائموالرسولجمعةيومالمسجدأعرابىدخل-ا

يديهالرسولفرفع.يغيثنالنااللهفادع،ال!مئبلوتقطعتالأموالهلكت،الله

فلما،الترسمعلسحابةورائهمنفطلعت،(ثلاثأ)اسقنااللهم:وقال

.أيامستةذلكعلىالحالواستمرأمطرتثمانتشرتءالسماتوسطت

لمالصلاةحضرتفلماأصحابهمنجمعمعيومذاتاللهرسولخرج-2

به،نتوضأمانجدما،اللهرسوليا:فقالوا.بهيتوضأونماالقوميجد

ماءمنبقدحءفجاالقوممنرجلفانطلق.ذلككراهيةأصحابهرجوهفىررأى

:قالتمالقدحعدىالأربعأصابعهمدثم،منهفتوضأاللهنبىفأخذ،يسير

.الوضوءمنيريدونفيمابلغواحتىالقومفتوضأ،"فتوضأواهلموا"

سبعد.منأكثروكانوا

أذنتلو،اللهرسوليا:فقالوامجاعةالناسأصابتبوكغزوةكانتالم-3

قداللهرسولأنالخطاببنعمررأىفدما؟وادهنافاكدنانواضعنافنحرنالنا

الله،رسولييا:قال(يركبونهاالتى)ظهورهمبعضنحرفىلهميأذنأنقئم

نأاللهرسوليارأيتإنولكن؟رجالأجياعأغدا"العدولقينانحنإذابناكيف

لناسيباركاللهفإنبالبركةفيهااللهتدعوثموتجمعهاأزوادهمببقايالناتدعو

دعوتك.فى

ذلكوفوقالطعاممنبالحبةيجيئونالناسفجعلأزوادهمببقاياالنبىفدعا

شاءمافدعاقامثماللهرسولفجمعها.تمرمنبصاعجاءقنأعلاهمفكان

الجيشفىبقىفمايحتثواأنوأمرهمبأوعيتهمالجيشدعاثم،يدعوأنالله

.ملأوهإلاوعاء

.السادسالجزء-كثيرلابن-والنهايةيةالبداراجع(1)

(رالأنبياءالنبوة-1،)
902

http://kotob.has.it



الذىالخاتمأرنى،اللهرسوليا:فقالعامربنىمنرجلالنبىأتى-4

؟"آيةأريكألا":اللهرسوللهفقال.الناسأطبمنفإنىكتفيكبين

ينقزءفجافدعاه."العذقذلكادع":فقالنخلةإلىفنظر:تال،عأبلى:قال

:العامرىفقال.قكانهإدىفرجع"ارجع":اللهرسولدهفقال.يديهبين

!هذامنأسحررجلأكاليومرأيتما،عامربنىا*يا

يومكانإذاإديهظهرهاللهرسوليسندنخدةجذعالمسجدفىكان-5

اللهيارسوللكنجعلأ!:فقالوافيهالناسئكقمأنيريدأمرحدثأوجمعة

قيامك؟كقدرشميئا7

جلسفلما.مراقثلاثمنبرا"لهفصنعوا."تفعلواأنعليكملا":قال

ومسحه.الرسولالتزمهأنبعدإلايسكنولمالبقرةتخوركماالجذعخار،عليه

كل":فقال،بشمالهيأكلوهوالعيرراعىابنبشراللهرسولأبصر-6

.((استطعمتلا":قال(تكبرا"وإنماعجزعنليسواأستطيعلا:قال."بيمنك

ذلك.بعدلمحيإإلىوصلتومايدهقشئلت

بعضفىقومىمنورجلأنااللهرسولأتيث:أساتبنحبيبقال-7

قلنا:؟"أسلمتم":قال.مشهدأمعكنشهدأننشتهىإنا:فقلنا،مغازيه

فأسلمنا.:قال."المشركينعلىبالمشركيننستعينلافإنا":قال،لا

.يدىفتعدقتفجافتنىعاتقىعدىضربةفأصابتنىاللهرسولمعوسهدث

ضربنى.الذىوقتلث،وبرأتفالتأمث،وأدزقهافيهافتفل،اللهرسولفأتيث

إدىفرجع.الجوعوجههفىفعرتاللهرسولإدىاللهعبدبنجابرأتى-8

رسولإلىوحملهاجفنةفىتحتهاوثردوطبخهاعندهمكانتداجنأفذبحمنزله

مثلوبقىكلهمفأكلوا،أرسا!عديهفأدخلهما!نصاردهيدعوأنفأمره.الله

جمعإنهثم.عظما"يكسرواولايأكلواأنيأمرهماللهرسولوكان،كانما

أرىأنىإلاأسمعهلابكلامتكلمثم،يدهعليهافوضعالجفنةوسطفىالعظام

أذنيها.تنفضقامتقدالشاةفإذا،تتحركشفتيه
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ومضيثفأخذئها:قال."فيهالكاللهبارذ،جابرياشاتكخذ":فقال

جابر؟ياهذاما:المرأةلىفقالت.البيتبهاأتيثحتىأذنهالتنازعنىوإنها

فقالت:.لنافأحياهااللهدعااللهلرسولذبحناهاالتىشاتناواللههذه:فقلت

الله.رسولأنهأشهد،اللهرسولأنهأشهد،اللهرسولأنهأشهدأنا

فأخذها،خدهعلىالنعمانبنقتادةعينسالتأنأحديوموحدث-9

وبعدها.بحالهافاستمرتمقرهاإلىوأعادهاكفهفىالرسول

بنسلمةرخلومسح(أرمدوهوعلىعينىفىنفثأنخيبريومرحدث

لساعتها.جميعا"المصابةءالأعصسافبرئت،أصيبتأنبعدادصوع

+،

تسميته.علىاعهمطلحناممابعضا"هنانذكر:الكريمالقرآنمن.

:المعجزاتهذهومن.القرانفىذكرهاوجاءالحوادثبمعجزات

غرقتيمورةفىءالإسراحادثالقرآنسخلوقد:والمعراجءالإسرا-ا

المسئجدهصنلئلأبغئد"صآشريذدسئئخصارص):الكريمبالقولئستفتحباسمه

فؤإئةآياتتامنلئريةباركتاصخو!لةا!ذىالأفصتاالمممئجدإلىالخراع!

ص.آ(:ءالإسرا!ص)التصييرالممئميغ

عمه:لابنةتالثمالصبحاللهرسولصلىأنا!سراءصبيحةفىحدثوقد

ثم،الرادىبهذارأيتكماالآخرةءالعشامعكمصليمثلقد،هانئأميا"

."ترينكماآلآنمعكمالغداةصلاةصليمثثمفيهفصليمثالمقدسبيتجئمث

."رأيتبمافأخبرهمقريشإلىأخرجأنأريدوأنا":عمهلابنةالرسولوقال

اللهأذتهركإنى:قائلةبثوبهوأخذتقومهتكذيبمنءهانىأمعليهفأشفقت

قالت:.بكيسطوأنفأخافمقالتكوينكرونئكذبونكقومكتأتىأنك

أخبرنى.مافأنصبرهمجلوسوهمفأتاهمإليهمخرجثميدىمنثوبهفضرب

ئخصذثأصبح،الأقصىالمسجدإلىاللهبرسولأسئرقيلما:عائشةوقالت

بكرأبىإلىبذلكوسعوا،رصدصقوهبهآمنواكانواممنناسفارتدبذلكالناس
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:فقال.المقدسبيتإدىالليلةبهأسئرئأنهيزعم؟صاحبكفىدكهل:فقالوا

:قالواءصدقلقدذلكقالكانلئن:قال.نعم:قالوا؟ذلكقالأؤ

نعم.:قال.ئصبحأنتبلوجاءالمقدسبيتإدىالليلةذهبأنهأفئصذقه

.ءخبرالسمافىأصذبه،ذلكمنأبعدهوفيمالأصذقهإنى

وخاصةالأنبياءمنبعددءالإسراديلةاضقىااللهرسولأنالسيرةكتبوتذكر

-23السجدةسورةتقولهذاوفى.موسىومنهمالكبرىالرسالاتأصحاب

مريةفيتكنقلآاليهتابئفوستىآتئتاؤلفذ):)1(المفسرينرأىحسب

قنبكلالنبيينخاتممحمديلتقىأن-تياسأ-يعنىوهذا.(ئقائهفن

نذكروهنا.وعيسىوداود1()إبراهيمومنهموالمرسلينالأنبياءمنكتابأأوتى

لقاالئبئينميثاقاللةأخذؤإذه):الحقيقةعالمفىالنبيينمعاللهميثاق

بهلئؤمئنقغكئمئقافصتذنزسئوكبهئمتجائمئمؤحكقةكتابفنآتئئكئم

قاك!،أقررناقائواه،إصئرىدلكئمغلىؤأخذئئمءأفرزئئمقاك،ؤلتئصئرئة

فئمقةو!لئكدلكبغذتؤ!نققن*الشئاهدينقنقغكئمؤأتاقالثئقذواه

ؤالأرضيالممئقواتفيقنأسئلتمؤلةيئغوناللهدينأقغئر*القاسفون

.A(3-81:عمران)ا"!ئرتجغونؤإليهوكرفا"طؤعآ

فىالنجمسورةسخلتهفقدالمعراجحادثوأما،ءالإسراحادثعنهذا

قولها:

إيخه*المأؤفيتجئةعئذقاد*المئتقنسذزةجمئذ*أخرىتز!لةزآةؤلقذ)

منزأىلقده*طغىؤقاالتصترزتمغقا*تغمثتىقاالممثذزةيغمثتى

.(18-\3:النجم)4الكئرىزئهآيات

كثير.ابنتفسير(1)

صئخ!*الأؤلىالمئخفلفيقأيمإنة:تولهفىإبراهبمصحفالكريمالقرآنيذكر2()

73-36النجمسورهفىءجاماوكذلك(91-18:الأعلى)اؤئوستىإبزمييتم
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روتهماأهممن-نظرىفى-يعتبرحديثإلىفيهانستمعوقفةوهنا

كنت:قال،مسروقعنهاالحديثهذاويروى.أحاديثمنالمؤمنينأمعائشة

اللهعدىأعظمفقد،منهنبواحدةتكدمقنثلاث:فقالتعائشةعندمتكعا7

أعظمفقدريهرأى!عبئ-محمدأأنزعمقن:قالت؟هنماقلت.الفرية

الفرية.اللهعلى

تعجلينى.ولاأنظرينى،المؤمنينأميا:فقلتفجلسثمتكعا7وكنث:قال

تز4لةرآةؤلقذ!،)1(!المبينبالأفقرآةؤلقذ):وجلعزاللهيقل%لم

ص-ص.)2(؟!أخرى

إنما":فقال-!ممثة-اللهرسولذلكعنسألالأمةهذهأولأنا:فقالت

رأيته.المرتينهاتينغيرعليهاحاقالتىصورتهعلىأرهلم.جبريلهو

."الأرضإلىءالسمابينماخلقهعظمسادا"ءالسمامنمنهبطا7

إلأاللةئكفقةأنيتشتركانؤقا!:يقولاللهأنتسمعليمأز:فقالت

إىنة،ءيشتاقابإذهنهقئوحنزسئولأئرسلأؤحخابشءؤرامنأؤؤخيا:

--صص.(15:اتشورى)!حكسمعلى

اللهعدىأعظمفقد،اللهكتابمنشيئا"كتماللهرسولأنزعموقن:قالت

ؤإن،رئلسمنإليلثأئزقيقاتفغالرسئوكأسايا!:يقولوالله،الفرية

.67(:المائدة)!يىستالتةتلغتققاتفغللئم

الفرية،اللهعدىأعظمفقد،غدفىيكونبمائخبرأنهزعموقنةقالت

.!اللة!إلأ.الغيمنؤالأزضيىال!مئقواتفيقنيغلئملآفل!:يقولوالله

65()3(:النمل)

31:النجم(2)23:التكوير(1)

آغلئمؤلاالل!ننخزممجتدىلكنمأئوكلائلأ:الأنعامسورةفىتعالىئودهأيفااترأ)3(

أتلا،ؤالبصييرالأغشيممنترىقلئلاإفيئوخىقاإلأأئبيئإن،قلذإئىلكنمأئوكؤلاالفنمت

.(05الآية)!تتقكرون
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الآية:هذهلكتم-عليهأئزكمماشيئا"كاتما"-عثث-محمدكانولو::قالت

زؤتجذغليكآفم!يلثغلي!ؤآئغضتغليهاللةآئغتميلذىتفو4ؤإذ!)

نأأخقؤاللةالئاشؤتخمثتىاللة!فئديهقاتفسذفيؤئخفىالقةوصائتي

.آ37:الأحزاب)(تخشتاة

:والمعراجءالإسرامعجزةعلىالملاحظاتمنعددأنذكرأنبقى

عنقودهبدديل،شخصيا!للرسولءتجااللهآياتمنآيةكلتاهما()1

قر!:المعراجعنوقوله.(أ:ا!سراء)!آتاتتامنيئرتة):ا!سراء

.r(8:النجم)!آلكئرئرتهآياتمنزأى

أحزانمنيخففأنأراد،حكمتهجلت-اللهإن:نقولأنذلكبعدولنا

المسلمينمنتبعهاوقنوإيذائهإياهقومهتكذيببسببومعاناته،الرسول

الإسراءفكان،بدنىوعذابواقتصاديةنفسيةحربمنلهتعرضواوما

نأيسعتطيعثئمومناوالآلامالمحنتلكفوقالرسولنفسترتفعحتىوالمعراج

العاتبة.خيرفيوالثقةالطمأنينةأنفسهمفىويبثأتباعهمعنوياتيرفع

عنينبىءحتىالملكوتعلىلهوإطلاعا"للرسولتعليمأوالمعراجالإسرءوكان

مستوىيكونأنعليهاالناسدزنخالتىفالقاعدة.اليقينبحديثالغيبعوالم

فلاللتشريةمعلمينءواجاالأنبياءوكذلك،تلاميذهمستوىمنأرقىالمعلم

مستوىمنوأرقىأكبر-لكذلكوإنه-يكونأنيجبمسشواهمأنشك

جميعأ.الناس

القرآنفىمسخلةلكونهاوالمعراجءالإسرابمعجزةبالإيمانملتزموالمسلم(2)

استخدمهالذىالرياضىالمنطقيذكرأنذلكبعدعليهولااالبئنالنحوهذاعلى

:فقالالقياسبابإلىلجأحينوذلك،الحادثصدقعلىالبرهنةفىبكرأبو

يترتبوما."ءالسماخبرفىأصذقه،ذلكمنأبعدهوفيمالأصذقةإنى"

.يقولماكلفىالرسول-مؤمنكل-المؤمنئصذقأنهوذلكعلى
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،الإسراءحديثبعدبالرسولالإيمانعننفريرتدأنعجيبأليس)3(

تعانىنفوسهمبقيتالذينهؤلاءبأمثالملىءالكبرىالرسالاتفتاريخ

الأمورتقيسواستمرت،الأحداثمستوىإلىالارتفاععنعاقهاصغارمن

والكفرالرسولعلىالتمردإلىذللثبهاأدىخاطئةأوقاصرةبمقاييس

برسالته.

الآياتمنالرغمعلى-موسىمعذلكمنسيئا"إسرائيلبنوفعللقد

فرعونقبضةمنأسرهمفكأنفبعد-وسطهمفىصنعهاالتىوالأعاجيب

الجماعةتخاذلت،اقتحامهايريدفلسطينقاصدا"سيناءفىبهموطؤف

وتذمرالليلةتلكالشعبوبكى"الأرضسكانبقوةعلمتعندماالإسرئيلية

ليتنا:الجماعةكللهماوقال،إسرائيلبنىجميعهارونوعلىموسىعلى

..بالسيفلنسقطالأرضهذهإلىالرببناأتىلماذا..مصرأرضفىمتنا

إلىونرجعرئيسأنقيم:لبعضبعضهمفقال.مصرإلىنرجعأنلناخيرا"أليس

.L(-أ:41العدد)"مصر

عليهالتمردتريدموسىلزعامةمقاومةا!سرائيليينمنلفيفنظمذلكوبعد

قيادةعلىوكانلمصرالعودةأجلمنوتعملالتحريريةحركتهفىوالانتكاس

..اليآبأبناوابيراموداثان،لاوىبنتهاتبنيصهاربنقورج"الحركةهذه

الجماعةروساءوخمسينمئتينإسرائيلبنىمنأناسمعموسىيقاومون

لهما:وقالواوهارونموسىعلىفاجتمعوا.اسمذوىللاجتماعمدعوين

ترتفعانبالكمافماالربوسطهاوفىمقدسةبأسرهاالجماعةكلإن.كفاكما

.الربجماعةعلى

أنكأقليل.نصعدلا:فقالااليآبابنىوابيرامثانداليدعوموسىفأرسل

حتىالبريةفىلتميتنا(مصرأرض)وعسلألبنا"تفيضأرضمنأصعدتنا

ولا،وعسلألبنا"تفيضأرضإلىبناتأتلمكذلك.ترؤسا"عليناتترأس

."نصعدلا.القومهؤلاءأعينتقلعهل.وكرومحقرلنصيبأعطيتنا

(1،-أ:16العدد)
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أحاديثه.بعضسمعواحينومريديهالمسيحتلاميذمنلكثيرردةوحدثت

الكلامهذاأنسمعواإذتلامذيهمنكثيرونقال":الإنجيليقولهذاوفى

علىيتذمرونتلاميذهأننفسهفىيسوعفعلم.يسمعهأنيقدرقن:صعب

..!.يعثركمأهذا:لهمفقالهذا

معهيمشونيعودواولمءالوراإلىتلاميذهمنكثيرونرجعالوقتهذامن

أيضاأنتمألعلكم:عشرللاثنىيسوعفقال(عشرالإثناإلامعهيبق)ولم

."تمضواأنتريدون

أمينا"وعئنهسرهأمينفجعلهالمسيحائتمنهu.;ايهوذايىدةننسىولا

."قيهئلقىمايحملوكانعندهالصندوقكان"فقدالجماعةلصندوق

(12:6)يوحنا

.ءهجزافلقىعليهارتدتخيانتهأنبيذ،سيدهعلىتآمرثم

حادثأعقابفىبالرسولالإيمانعننفريرتدأن-إذن-عجيبا"ليس

.واختبارأتمحيصا"بهوللمؤمنين،آيةللرسولكانالذىءالإسرا

ظ!

كانالمدينةإلىمكةمنبكرأبىصاحبهبرفقةالرسولهاجروحين-2

قريشتضلحتى-اليمنطريقفى-الجنوبإلىالرحلةأولفىاتجاههما

لهما.محطةأولثورغاروكان،أثرهماتقتفىوهى

الرسوليطلبوناتجاهكلفىفتيانهاابتعاثعنقريشا"ئثنلمذلكلكن

سألوهراعيا"لقواوهناكالغارذلكمناقتربقنمنهموكان،ميتا"أوحيا"

عليهمائطبيئبالخطربكرأبوشعروآنذاك..بالغاريكونانقد:جوابهفكان

:الرسولفأجابه.لرآناقدميةتحتأحدهمنظرلو:للرسولوقالعرقأفتصبب

."ثالثهمااللهباثنينماظنك،بكرأبايا"

أدراجه.عادأنلبثماثم،الغارإلىيتسلقالقرشيينأحدذهبلقد

ميلادقبلمنالعنكبوتعليهإن:قالنكوصهسببعنأصحابهسألهولما

ارتدوهناك-أحدفيهليسأنفعرفمث،الغاربفموحشيتينوحمامتين،محمد

خائبين.قريشفتيان
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حتىويحفظهالناعسمنمحمدأيعصمأن-حكمتهجلت-اللهقضىلقد

إلأرئكخئودتغلئموا)ا!لهيةالمشيئةئتفذوناللهجندفقامالرسالةئكمل

.(31:المدثر)!ف!

محاولاتكلضدوتأمينهاالهجرةعمليةبإنجاحالملائكةإلىعهدلقد

القرآنوسخل،اللهبأمرالعمليةفنجحت،العدوبهايقومقدالتىالإحباط

إيخهاللةتصترةقرتئصئروئإلا):المؤمنينفذكرأفقالالخطيرالحدثذلك

لايصتاحبهيفو4إذهالغارفىفقاإذ!اتنينثايىكقرواها!ذينآخرتجة

ترؤقابخئودء!ئمؤايذة،غلئهستيهينتةاللةقأئزك،قغتاآدلةإنتخزن

غربرؤاللة،الغلياهىاللةوكلقة،الممثفلىكقرواها!ذينكلقةؤتجغل

.(04:التوية!)4خس

فقا!،العربفراعينمنطاغيةدهيستدعىرجلأاللهرسولبعث-3

."لىفاد"غهاذهب":قال،ذلكمنأعتىإنه،اللهرسوليا:الرجل

الله.رسوليدعوك:دهوقالالطاغيةإدىالرجلفذهب

إدىالداعيةفرجع؟نحاسمنأوفضةمنأوهوذهبأمن؟اللهوما:قال

.وكذا،كذا:لىفقالذلكمنأعتىأنهأخبرتكقد:لهوقالاللهرسول

الطاغيةإدىالداعيةفعاد."فادعهالثانيةإديهارجع":اللهرسولفقال

.الأولالكلاممثلهذاعليهفأعاد

اللهرسولعندالحضوريرفضوالطاغيةالثالعةللمرةالموقفذلكوتكرر

ءتجاءالمرافىويزيدالداعيةإلىيتحدثهوويينما،واستخفافأهزؤأويجادل

رأسه.بقحفذهبتصاعقةمنهاووقعتفرعدت،رأسهحيالسحابةإليه

ؤفئمتمثتاءقنبهاقئصيمطالصعواعقؤئرسل):يقولالقرآنونزل

ة(اتم:آدرعد)!اقح!اليشتديذؤفؤاللهفيئخاددون

فىالحاسمةالمعاركأولكانتالتيبدرغزوةفىالملائكةتدخلتكذلك-4

:فقالالجليلالحادثذلكالقرآنوسخل،خطرأوأعظمهاالإسلامتاريخ
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الملآئصصةصصن!مسصياصفمإكئمأثىلكئمقاسئتخابئزئكئمتسئتغيثونصإيخه)

إ-لاالئصئرصؤقا،فئوئكئمي!ؤلتصمقئينئمثئرىإلااللةتجغلةؤقآ*مرهد!ين

خيه!يئم*غزيراللصمإنص،اللهجمندمن

ئئطمصركنمقاءالمممقاءمصنغلنكئمؤئترلمصئةآقتةالئغاشئغمثثيكنمإيخه

الأفذاتم*يهؤسس!ففوبكئمغلىؤليرئطالمثئيطادطيىخرغئكئمؤئصههبئي!

ستا!قى،آقئواهافيينقثمصئواهقغكئمأئىالملآئصصةإلىزثكئوحىإيخه

كلمئمصئمومضئرئوا"الأغتاقصرققاضئرئواهالرتممكصمرواهالصذينففوبفي

.(21-9:آلأنمص)(تتانء

عملللملائكةوكانالأحزابغزوةفىعظمىفؤىتدخلتوكذلك-5

:القرآنيقولهذاوفى.المتدهورموقفهمبعدآنذاكالمسلميننصرحاسم

خئودءتكئمتجاإذ.غليكئماللهنمتمصةاذكروا.آقئواهالصذينأيمصاتا)

*تيصييرأتعقلونبقااللةوكان،ترؤقالنمصأؤخئودريحأغلئهئمقآزستلتا

ؤتلغتالأئصتاززاغتؤإيخهمئكئمأسنقلؤمنقؤقكنممنتجاءوكئمإذه

ؤزفيلواالمصممئونصائئيىمئتالكالصمئوتا!،باصمل!ؤتصمنونالختاجراصلفلوفي

.(11-9:الأحزاب)!..شتديدأفيلأالا

المؤمنيناللةوكقى،خئرا"تتالواهلئميغيظهئمكقرواهالذينؤزد"-اللة)

.25(:الأحزاب)!غزدزأقوئأاللهوكان،4القتا

يعنىالبشرإدراكهاعلىيتعودلمالتىالفؤىمنوغيرهاالملائكةتدخلإن

عليهااصئطيئحسبماللقؤةمرادفاتجميعهاوهذه،وعجيبةوآيةمعجزةحدوث

.المقدسالكتابفى

اللهأئذعجائبباعتبارهاالحوادثمعجزاتمنشيئأعرضناأنوبعد..هذا

.القرآنمعجزة:الخالدةالمعجزةعنللحديثالآنينتقل،رسولهبها

تي،
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:القرآنمعجزة.

...القرآنمعجزةفىأقولماذا

فرعىموضوعتحتمندرجا"القرآنىالإعجازعنالحديثيأتىأنيمكنهل

؟الكتابهذافصرلمنراحدعليهايشتملموضوعاتجملةمن

ذلك.منأكبرفالأمر...كلا

الزاخر،البحرهذاملأمحإلىتشيرمتفرقاتكلماتأقولانسأحاولأنىبئذ

.القرآنمعجزةلحقيقة-بعيدمنولو-صورةرسمعلىئعينلعلها

:بئ

.الرسالاتتاريخيشهدهكذا...غايةلاوسيلةالمعجزة

التزمواالناسآمنإذاحتىورسالاتهباللها!يمانعلىئعينوسيلةفهى

.والآخرةالدنيافىالخيرلهميضمنالذىالإلهىبالمنهج

وأقلالمعروفةالحالتلكعلىالإسلامقبلالعربيةالجزيرةعربكانلقد

وأسلمواالقرآنءهمجانلما،الحياةهامشعلىكانواأنهمأمرهمفىيقالما

قوامهابحضارةالعالتمعلىفطلعوامواتهماللهأحيا،بمنهاجهوتمسكوالله

.الآنحتى-يزالولاالعالمأذهلماالأمرجماعمنلهموكان،والدنياالدين

أحدالميلادىالسابعالقرنمنالأولالعلثفىقاملو":حتىفيليبيقول

،العربجزيرةمجاهلمنتخرجالجانبوضيعةالذكرخامدةدولةبأنوتكهن

دولة-الواحدةالدولةفتقؤضالمعروفتينالعظيمتينالدولتينعلىتنقضثم

أزهى-بيزنطة-الثانيةولاياتمنتقطعثم،بأمركهاوتظفر-ساسانا"

لخيهتمالعصرذلكإنسانفممنالنبوءةهذهمثلصدرتلو:نقول،مقاطعاتها

.بالجنونعليه

العرببلادطبيعةتغئرتالرسولفبعد.فعلأحدثماهذاأنوالواقع

ص!يقعأىفىيشاركهمقنوجوديندرأبطالأرجالأئنشىءوأخذت،الجدباء
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علىتقملمالعرسالجيشعطمةإن..فيهاحلتأعجوبةفكأن،كان

الروحيةالمعنويةالقوةثمرةكانول،التنطيمجودةاوالسلاحقوة

،.نفسهفىعززاهاقدوالدينالإيمانكانالعى

ألفثعدكبوتهمنالنهوضإلىيالشرقههيباالإسلامجاءلقد

المغلوثةالأمممأمامانفتحولقد..الفريبسطوةفيهااجتاحتهسنة

.)1(لمهإزعاجدونأديانهمعقائديمارسونفصارواالحريةياب

.برهانإلىحاجةفىتعدولمنفسهاالمعجزةأثبتتلفد

الفرآنى.الإعجازأوجهمنشىءعننتحدثسوفذلكومع

ت

يسمعجزات

إنهللناسيفولقنبهءجاواحدا"مفدسأكتابا"إلأيعرفلمالعالمأننفرض

بهكافرأو،لهوفصذقبهمؤمن:صنفانأمامهالمسئولونفالناس،اللهرسول

إذنلهمحاجةفلاالأولللصنفتنتمىالناسمنطائفةوجدنافإذا.لهوفكذب

الصنفوأما.الأمروانتهىبهآمنوافلفدوكتابهالنبىمعجزاتعنبالحديث

بيانيفتضىموقففىفهؤ!ء-والمكذبونالكفاروهم-الناسمنالئانى

قنليفللثاالأمرمنبتنةعلىيكونواحتىالنيىومعجزاتالكتابإعجاز

للئاستك!نلئلأ!و-)2(!تيتةغنخىقنؤيخيىتثتؤغنقلك

يتعدق-بمصيرخطيرصلأنهجدفا!مر.)3(!الرسئلتغذخخةاللهغلى

.اد!بدىاد!نسان

البرهنةعندجانئاتنحيتهيجبالمعجزاتمننوعأهناكأنفيهشكلاومما

هناوأعنى،ءالسمامننزلالذىاللهوحىهوإنماذاكأوالكتابهذاأنعلى

عنمترجم-(برنستونجامعة)وآخرينحتىفيليبالدكتورتأليف-العربتارلخ(1)

391،231-ص9،91-بيروت-الكشاتدار.الإنجليزية

561:ءلنساا(3)24:الأنفال(2)
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أحداثألكونهاإلاذلكوما.الحوادثبمعجزاتتسميتهعلىاصطلحناما

شهودأكانواوقنمواقعيهاعلىخجةوكانتوالزمانالمكانمنجزأشغلت

مختلفنىالتشرىالعقليستطيعماضىوصارتأمرهاانقضىثم،لها

خخريجعلهاماوالأضاليلالشبهاتمنحولهائثيرأنلعصرهااللاحقةالعصور

عليه.ئعينوسيلةتكونأنمنبدلأ،الإيمانطريقفىعرة

إلىالداعينمنمجموعةالتقىأنهفنفرضالتفصيلإلىالإجمالمنوننتقل

منهمكلقامثم-بلندنهايدباركحديقةولتكن-عامةحديقةفىأديانهم

-الحوادثمعجزاتعلىوأخيرا"أولأمعتمدأدينهالملاحدةمنجمععلىيعرض

؟يقرلونفماذا

مصرفرعونأماموهارونموسىوقفمضتقرنأ33منذ:اليهودىيقول

أيضأفرعونفدعا.ئعبانأفصارتعبيدهوأمامفرعونأمامعصاهوطرح"

عصاولكنثعابينالعصىفصارتعصاهواحدكلطرحوا..والممخرةالحكماء

."عصيهمابتلعتموسى

:وقالالربإلى"صلىحينالأرملةالمرأةابنإيلياأحياقرنأVAومذ

فرجعتإيليالصوتالربفسمع.جوفهإلىالرلدهذانفسلترجعإلهىربيا

."فعاشجوفهإلىالولدنف!

الحق!اللهدينهواليهوديةدينإن

كثيرينمجانين!للمسيحقذمواقرنأ91منأكثرمنذ:المميحىويقول

."شفاهمالمرضىوجميعبكلمةالأرواجنأخرج

علىالصغيرةابنتى:قائلأ..بايروساسمهالمجمعءروسامنواحد"وجاءه

رئيسبيتإلىفجاء..لتشفىعليهايدكوتضعتأتىليتك.نسمةآخر

وقالالصبيةبيدوأمسك..نائمةلكنهاالصبيةتمتلم:لهموقال..المجمع

مما.ومعشتالصبيةقامتوللوقت..قومىطليثا:لها

ألحق!اللهدينهوالمسيحيةدينإن
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أحدغزوةفىالنعمانبنقتادةعينأصيبتقرنأ14منذ:المسلمويقول

يدرىلاقتادةفكان،موضعهاإلىاللهرسولمحمدفردهاحدقتهفمالت

تمامأ.عينهشفيتقدإذأصيبتأسس

اللهرسولإدىحملهاثموطبخهامنزدهفى!نتداجنأاللهعبدبنجابروذبح

اللهرسولوكان،كلهمفأكلواأرسالأعليهفأدخلهمالأنصاريدعوأنفأمره

فوضعالجفنةوسطفىالعظامجمعإنهثم.عظمأيكسرواولايأكلواأنيأمرهم

فقال.أذنيهاتنفضقامتقدالشاةفإذاخفيضبكلامتكلمثمعليهايده

""فيهالكاللهبازك،جابرياثاتكخذ":الرسول

احق.اللهدينهوالإسلامدينإن

الحوادثتلكعلىاعتمادا"الناس!إلىأديانهمالداعونوقذمذلكحدثإذا

الدعوةرفض:الرفضهىلذلكالمؤكدةالنتيجةإن؟النتيجةهىفما

للداعين.والاستماع

هذهكاتبأماممنهشىءحدثقدقصورناهالذىالمثمهدهذاأنوالحق

م!سيحىقسوقفحين6491عامثتاءمنسبتيومفىذلكوكان،السطور

المقدسالكتابمننسخةومعههايدباركحديقةمنالقريبةالثوارعأحدفى

معجزإتبعضتذكرللسامعينموعظةئقذموبدأاعتلاهمزدوجخ!ثبىوسلم

جامعى،إنجليزىثابالحاضرينمنلهفانبرى.بولسأفكاروترددالحوادث

وحدثنىالكتأبفىمادع:الشابقالهمماوكانساخنحوارفىمعهاشتبك

.الآنلىئقذمهع!ا

لى؟تقولفماذااليومأما،زمانمنذانتهىشىءالكتابفىماإن

كلاميةمعركةإلىتحوكلأنيلبثلمالذىالحوارفىالحاضرينبعضوتذخل

والألفاظالشتائمأقسىفيهااسئخدمتوالكاثوليكالبروتستانتبينعنيفة

الجارحة!
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ولىالذىالماضىعنحديثهوالحوادثمعجزاتعنالحديثإن..نعم

لإيمانهمنتيجةيأتىلكنه،المحدصثينلإيمانبرهانا"ئقدملاحديثوهو،وغاب

أيديهم.بينحاضرةالاياتيرواحينيبدأذىال

نم

الكريم؟القرآنفىنقرأماذا..والآن

:آنوكلالآن،الحاضرعنتقريرا"الحقيقول

ؤيفدىالخقفؤرئكمنإلئكأئزكا!ذىالعلتمأوئواها!ذينؤيرى)

.(6:سبأ)!الخميدالغزيزصيراطإقي

زمنفىأنهإلاالغيببظهربعديزللموهوالمستقبلعنتقريرا"الحقوبقول

:الناسيعيشهحاضرا"سيكونما

الخق،أئةلفئميتتئنخئىأئفميمهئمؤفيالاقاقفيآتاتتاستئريهئم)

(53:فصلت)!شتهياءشتىكلغلىأئةبرئكصيكقآلئمأؤ

غفابغافلزئكؤقا،قتغرفوتقاآياتهستئريكئمللهالخمذؤفل)

صص!.(39:صالنمل)!تصصون

سنريهم""كلمتىفىالمستقهلوسد"يرى"كلمةفىالمضارعءياوبين

ومن.والبصيرةالعقلءملونتيقنهاالعينرأىاللهآياتنشهد"سيريكم"و

بينهاومنالعصوركلمعجزاتهىياسدمعجزاتإن:نقولأنالانحقنا

ثم..يسمعجزات:هكذاكتبناهاإذاذلكبعدعليناولا.الحديثالعصر

فقطمنهاأوجهثلاثةبذكرنكتقىالتىالمعجزاتهذهمنبعضأالانلننظر

العلمى-الإعجاز:وهىالكريمالقرآنفىمشاهدتهاالانسانيستطيع

مجما!عرضيلىوفيما-السابقةالمقدسةوالكتبالقرآنثم-بالغيبالتحدى

.الوجوههذهمنلكل

،*
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القرآنفىالعلمىالإعجاز-ا

فىوالباحثونعامأدفمنأكثرمضى:اللغوىا!عجازعنكلمة

تءجا-رأيىفى-جميعهاكانتوإن،مختلفةأوجهألهيرونالقرآنإعجاز

ألفاظمنعليهتشتملوماالقرآنلغةهىواحدةزاويةمنإليهلنظرهمنتيجة

بهمفعلتالإلهيةقوتهولكنالعربكلامجنسمنكلامفالقرآن.وتظمومعانى

الهقنورإلىسئىظلماتمنوأخرجتهممواتبعدأحيتهمإذالأعاجيب

.والحياة

يومأقطعها،رمانأوزيتونشجرةأفرعمنواحدةموسىعصاكانتوإةا

إلىيدهفىالرسالةبعدتتحو!لبهافإذا،غنمهعلىبهاويهشعليهاليتوكأ

،يبسا"طريقأبهفتضربالبحرتفلقوقوة،تسعىحية:فغجزآخرشىء

إعجازهبأنالقرآنكلامعنالقوليمكنفهكذا-أنهارا"الحجارةمنوئقخر

أهلوهم-أمرهمعلىالعربغلبالذىالإلهىفيضهفىيكمنالحقيقى

الأحاسيس.ومجامعالأفئدةلإبمنهموأصاببروعتهفأخذهم-الكلام

ممم

منوكاندلقرآناللفوىا!عجازأوجهبيانفىالباحثينقدامىوفقودقد

عامالمتوفى-الجرجانىالقاهرعبدعرضهماتظمهإعجازفىقالوهماأمثلة

:تقولالتىالأنعامسورةمن(آ..)رقمالآيةفى-كل471

عله!،بغيرؤتتاتتنينلةؤخرفوا.ؤخلقفئمالجنشئركاءللهؤتجغلواه)

صص.!يميفونغفاصؤتغالىتةسئئخا

فىومأخذا"وروعةحسنأءالشركالتقديمأنبخاتليس":القاهرعبديقول

..للهءشركاالجنوجعلوا:فقلتأخرتاإذمنهشيئأتجدلاإنك..القلوب

سبيللاجليلأومعنىشريفةفائدةهناللتقديمأنهو..ذلكفىوالسبب\./

جعلواأنهمومحصولهالمعنىجملةنرىكناوإنإئا:وبيانه.التأخيرمعإليه

معحصودهالتأخيرمعيحصلالمعنىهذاوكاناللهمعوعبدوهمشركاءالجن
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أنهوهوآخرمعنىويفيدالمعنىهذايفيد"ءالشركا"تقديمفإن،التقديم

.)1("غيرالجنمنولاالجنمنلا..شريكلهيكونأنينبغىكانما

طلا

غشيتالتىالقاهرةالقوةهىكانتالقرآنروعةأنهوفيهجداللاوالذى

كلسبيلهفىرتحمللهاستجابأنيلبثفلم،العربمنالسمعإليهألقىمن

ا!ذينيممئحتإئما!:36ا!نعامسورةفىيقولوالحق..وضيقأزي

ص.!يممئور

يفيض-الجسدفىالروجيماثل-إلهىسرهىالآنإلىالقرآنروعةتزالولا

للأذهقانؤيخرون).)2(!سئخدا"للأذ!انافيخرونالحقعنالباحثينعلى

-ءة)3(!خ!ثئوعاءؤتزيذفئمتبكون

فىإسلامهأعلنالذىنيلبسخلبلإيراهعمالسايقالقسيقول

محافظةبباقورالإنجيليةللكنيسةوقسيسأراعيأنصبت":5591عام

وزاعوقتثذالدينيةالصحفكلعنهتحدثترائعحفلفى5299سنةأسيوط

بينالتبشيرىالعملفىسيماولاالأمريكيينالمرسلينبينالدينىنشاطى

وقتئذبالبلادالإيخليزىالنقوذعلىالمضمارهذافىأعتمدوكنت.المسلمين

للتدرشىالإنجيلىالنيلسنودسانتدبنىحتى5591(-4591سنةمن)

الإنجليزيةللإرساليةالتابعةالقداسةنهضةلكنيسةبأسيوطاللاهوتبكلية

الكندية.

عامكسكرتيرللعملبأسوانالسوشمريةالألمانيةالإرساليةعلىته!افتتثم

فىسافرتبشيرىبعملقمثوهناك،591سنةفىانتدابىوتمللإرسالية

مستشفىنشاطىمعقلوكان.جنولأإدفوإلىالنوبابأراضىالدكامنالمنطقة

كما..والعلاجللاستشفاءوالمسلماتالمسلمينمنعدديتوافدحيثالجرمانية

221ص:الإعجازدلانل(1)

(والأنبياءالنبوة-15)

(Y)901:ءالإسرا()7013:ءالإسرا
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أقومأنواستطعمث..أس-انمسلمىرجالاتمعتبشيريةندواتلىكانت

..الشخصياتكبارلهادعوثرائعةدينيةبنهضات

فترةوفىالتبشيرىبالعملانتصاراتىنشوةفىأننىالغجابالعجبومن

برنستونجامعةمنلاهوترالالفلسفةفىدكتوراةدرجةلنيلنفسىإعداد

(1)"جلياتسيف"أسميتهاالتىللرسالةوإعدادىاستعدادىوفى،بأمريكا

يالقرآنيقهرنىأناللهءويشا.الفرآنبمهاجمةا!سلامعلىالهجومأردث

تقراسئتمغأئةإلىأوحىفل):تعالىيقولهصوتهلئسمعنىالكريم

به،قآقئاالرشئدإلىتفدى*غخبآفرآناصستمغتاإئاققائوا"الجنقن

ءص.)2(!أخدايريرئتائشركؤلن

،نزيها"حرا"تفكيرا!أفكرجعلتنىإذ،نفسىفىوقعالآيةلهذهكان

العلممنيجردنىأنيستطيعأعلملمماعلمنىالذىاللهبأنوأحسسمث

منعلىيفيضجعلتهلهدايتىإرادتهلكن.والهوانللذلويتركنىوالمعرفة

ومشيئته.إرادتهإلىووجهنىوقلبىذهنىأيقظماالآيةهذهأنوار

ئردققن):اليقعنىالصدقهوالكريمالقرآنتررهماأنوالحق

(.r)(دلإشلآمصتذرةتتنئرختفديةآناللة

.)،(!زئهئورءقنغلىقفؤللإشلآمصتذرةاللةشترخأققن)

.)5("اللههدانىأنلولالأهتدئكنمثوما،لهذاهدانىالذىدلهالهمدإ

قيقي

بل!ففطليس،الأعاجبستفعلتزالولا-فعلتالتىهىالفرآنروعةإن

الأعجمية-الألسنةذوىبينأيضا"بل،بهيتحدثونلسانأالعربيةورثواالذين

قلويهمبهاطمأنت،بهئتغئىأوئرئلالفرآنسمعواإذاالذين-العربيةغير

.جالوتعلىداودالنبىفيهاانتصرالىالمعركةمنمأخوذةالتسمية(1)

22:الزمر(،)521:الأنعام(3)2-1:الجن(2)

أحمد-خليلإبراهيم:تأليف-العالميةبالإمبرياليةوصلتهماوالتبيرالاستثراق(5)

51-1،ص
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النظربصرفصدورهمفىلماءشفاأنهشعرواأنبعدخاشعينيديهبينوجلسوا

وتعلأتها.الحالةتلكأسبابعن

ؤتقذ!:الحققوليقرأقن:بمستحدثليسالعلمىالإعجاز.

*فكينصقرارفىئطقةتجغلناةئتم*طينقنسئلآلةمنالإئممتانخلفنا

يمطاماصالمفئغةقخلقناصففئغةالغلقةقخلقتاصغلقةالئطقةخلقنائئم

أخستناللةقتبازدث،آخرخلقاصأئشتأتاةئئملخماصالعظاتمقكم!ت!تا

.(41-21:المؤمنون)ص!لقينلخاا

ئئمتينةئؤل!ئئمشخاباصئرجىاللةأنترالئم!:الحققوليقرأومن

جتاليمنءالممئقامن4صؤئتزيخلايهمنتخرخالؤدهققترىركاماصيخغفة

شتناينهاد،تشتاءفنغنؤيصئرفة"تمثتاقنبهقئصيمنتردصمنفيها

.(43:النورآ!صيىبالأئصتآتذقمنترق!

،ئعيذةئئمالخلقاللةئئديءكئ!ترولملئمآؤ):الحققوليقرأومن

بذآكيفتقائظرواهالأزضفىسييرواهفل*ي!يراللهغلىذلكإن

.!قدير?شتىغلىصكلاللةإفي،الآيخرةةالئمثئةغئئمثيىاللةئتم،تخلقصا

(02-91:العنكبوت)

نآكقرواها!ذينيرلئمآؤ):الحققوليقرأقن-آخرأوليس-أخيرأثم

شتى?كلءالمآمنؤتجغلتا،ققتفنافقازئقا!كانتاؤالأزضنالممئق!اب

(03:الأنبياء)!ئؤمئونأقلآ،خن

سواء-الكريمالقرآنآياتمنالأربعالمجموعاتهذهكلأوبعضنيقرأقن

سوف-قرونمنذسبقهالذىالعصرفىأو،نعايشهالذىالعلمعصرفىأكان

..العالمينأسماععلىجدبدةبلنهكونيةظواهرعنتتحدثأنهايقينأيعلم

الحديث.العلملنه

الكريمللقرآنالعلمىالإعجازوجهعدبدةترونمنذالمفممئرينشبوخلاخألقد

الحق:لقولتفسيرهفىكثيرابنذكرهماذلكومن،كتبهمفىذلكوسئجلوا
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.(الخقآئةلهئمتتبئنخئىأتفمميهئمؤفيالاقاقفيآياتتاستئريهئم)

53(:فصلت)

حقأالقرآنكونعلىوحججنادلالاتنا"لهمسئظهر":كثيرابنقالفقد

(الآفاقفى)خارجيةبد!ئل-كل!ي!-اللهرسولعلىاللهعندمنمنز!

الإنسانماةلكهنالمراديكونأنوئحتمل..أنفسهمفىودلائل

هوكعاالعجيبةوائهبئاتوالأخلاطالموادهنوعلبهوفمهمنهمركب

."وتعالىتباركالصانعحكمةعلىالدالالتشريحعلمفىهبسوط

حديثةعلوممننعرفهمايمسللقرآنالعلمىالإعجازإن-إذن-نقولحين

،الكونونشأة،والجيولوجيا،الجويةوالطييعة،الأخنة:علوممعلبمسمياتها

ذكرهاالسابقالآياتمنالأريعالمجموعاتتمثلهماوهو-الحئةالخليةءوبنا

،العامالإطارأوالشكلناحيةمنبجديدنأتىلاالواقعفىفإننا،الترتيبعلى

العفاصيل.ودقة،وتنوعهاالآياتوتعددالرويةوضوجمنالمزيدهوالجديدوإنما

فىيترددونالذينالمسلمينكئابمننفراليومبيننايوجديزاللاكانوإذا

فعلتبمانفسهاأثبتتمعجزةبكونهإكتفاءللقرآنالعلمىالإعجازعنالحديث

نأبعديبررهمادهيعدلمالجامدالموقفهذاأنشكفلا،والعالمالعربفى

منحقائقعلى-مسلمينوغيرمسلمين-العلماءمنالكثيرأعينانفتحت

.للقرآنالعلمىالإعجاز

*

تقديمأالمراغىمصطفىمحمدالأزهرشيخكتبمضتعامأخمسيننحومنذ

قاله:مماوكانهيكلحسينمحمدالدكتورلمؤلفه"محمدحياة"لكتاب

تشريحوعلمالأفلاكتشريحعلمعلىطلاعالاإنالكلامءعلمابعضيقول"

أقرروأنا،الوجودلدقائقالإلهىالعلمسمولعلىالدلالةأوضحيدلالإنسان

نصمرسيكونوعبائبهالوجودسئننعنوالكشفالعلمأنأيضا

كانمافهمطريقالإنسانىالعقلإلىوسئقرئي(الإسلامى)الدين
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مصداقا"تبلمنإدراكهالعقلطاتةفوقكانوما،مبهماغامضا

رئيتتئنخئىأئفمميهئمؤفيالاقاقفيآياتتاستئريهئم!:تعالىلقوله

.)1(!شتهيذء7شتىكلغلىأئةيرئكتكف!لئمأؤ،الخقأئة

تحولإمكانفهمالعقلإلىقربتالمخترعاتمنعنهانشأوماوالكهرباء

هذامنبشىءهيكلالدكتورانتفعوقد،مادةإلىالقوةوتحولقوةإلىالمادة

.)2("ءالإسراقصةتقريبفى

موقف"عنمقالأمحمودالحليمعبدالدكتورالأزهرسيخيكتبواليوم

:فيقول"والفلسفةوالعلمالفنمنالإسلام

..الإسلامإليهيدعوالذىالعلمنوعيةعنإنسانءليتاقد"

،والأحياءيالطبيعةالعلمهوالإسلامإليهيدعوالذىالعلمإن

يالضرورةوهو،الماديةالعلوممنزلكوغيروالطب،والكيمباء

الكريمة:الآيةوإن..ونقه،وحديث،تفسعرمن،الدينعلمأيضا

الحديتمعرضفىوردتإنما)3(!ءالغلقاجمباد؟مناللةتخثتىإئقا)

المادية.الكونياتعن

أئفم!يهغ!ؤفيالآقاقيفيآتاتتاستئريهئم):يقولوتعالىسبحانهوالله

منأساسعلىالعلمىالجانبفىالإنسانتعمقبمقدارأنهفىشكمنوما

،الكوننواميسمنيرىإنه؟للهخشيتهتكونواخلاصصدقوفىالإيمان

الكونلمبدعيسجديجعلهماالتدبيرفىالحكمةومن،الخلقفىالإتقانومن

،.ومنسقه

فيه،يتخصصونأوقربمنالتثريحبعلممثلأيتصلونالذينهؤلاءوإن

وفى،الجسميةالأجهزةمختلففىالدقيقةالدقةومنالمخكمالإحكاممنيرون

53:فصلت)1(

28:ناطر)3(بمصر.المعارتدار-15016ص:عرالالةالطبعة()2
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التنسيقهذالربالسجودإلىاضطرارا"يضطرهمماالأجهزةهذهمفردات

.والإبداعوالترتيب

علمئبهروإنما،فيهالمتبحرالعايمئبهرالذىهووحدهالتشريحعلموليس

الفلكى.العايمالقلك

الهائلةالكرنيةالسعةهذهفىتسيرئغدتكادلاالتىالنجومهذهيرىإنه

ؤلآالققرئذرذانلقايئتغىالشئفسنلااوإحكاموتناسقترتيبفى

.)1(!يسئبخونقلك2فيوكل،التقارستايقالقيل

فيها.وبديعوغريببجديديومكلويفاجأ،عوالمهيتأملوهوءالأحياوعالم

كلأتقنالذىاللهصنعأماممحالة!أنفسهميجدونوغيرهمجميعالمهؤ!ءإن

غلىؤف!داثبيدهالرىتبازلث):الكريمالقرآنمعفيقولونصنعا"شىء

غقلأ!اخمغتنائكئمليئفوكئمالخياةؤالم!تخلقالذي*قديرء2شتىكل

خلتيفيترئقا،ستقوالتءطباقاصستئغخلقالذى*آلغفوزالغزيرف!ؤ

التصترارجعئئم*فطورصمنترىقلالبصترتقاؤتءقازحعجمنالرخمن

.)2(!خممييرؤف!خاسيئايرالتصترإلئكتئقيمطكرتين

.)3(!ءالغلقاجمبادهمنالقةتخشتىإئقا):يقولإذاللهوصدق

نهضة-العلممنهذابموقفه-الدنيافىالإسلامأحدثلقد

نسىكانتالتىالإسلاميةالحضارةثمارهامنكان،علمية

بسننالعلم":الجميلةالتسميةهذهالكونوفىالطبيعةفىالبحوث

ثسذالعدمهوالإسلاميةالصورةفىالطبيعةنعلم."الكونيةالله

.)،("الكونيةالله

:1-،)1(ي!:0،)2(الملك

.(م7791يرليوهـ)7913رجبعدد:الأزهرمجلة()4
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شيوخبهاأقرفقدالجدلتقبلقضيةتعدلمللقرآنالعلمىالإعجازحقيقةإن

رجالبهاوشهد،العصرالحديثفىالأزهرشيوخوحسمهاقرونمنذالتفسير

مسلمين.وغيرمسلمينالحديثالعلم

:العلماءشهاداتمن"

فىوجادةدقيقةدراسةبعمل"يوكاىموهـسى"الفرنسىالطبيبقام

:عنوانتحتبالفرنسيةونشرها،والعلمالمقدسةالكتب

Coranet"إا la ScienceنننLa Bible, Lا.إ

الكتبدراسة"عنوانتحتالعربيةترجمتها((المعارفدار"نشرتوقد

ينحصرالدراسةهذهجوهركانوإذا.،الهديثةالمعارتضو،نىالمقدسة

بحقائقوالقرآن-والجديدالقديمبعهديه-المقدسالكتابنصوصمقابلةفى

والقرآنوالأناجيلالتوراةفىبالبحثهذهلدرإستهقذمالمؤلففإن،العلم

منها.كللنصوصالدقةودرجاتجمعهاوكيفيةالنقديةودراستها

القرآنعنالحديثيستطيعحتىالعربيةالفغةتعلمإلىذلكاضطرهوقد

التفاوتبذلكفيتجنب،مباشرةالأصلمنينهلالذىثقالواحديثتهوتفسيرا

الترجمة.عمليةلهاتتعرضقدالتىوالأخطاء

كتابه:مقدمةفى"بوكاىموريس"يقول

تفكيرموضوعالعلومبحقائقالمقدسةالكتبنصوصمقابلةكانتلقد"

.العصوركلفىالإنسان

.المقدسالنصلصعةلازمأمرالمقدسةوالكتبالعلمإتفاقإنقيلالبدءففى

وقائعوهى،علميةصفةذاتوقائعيثيرالقرآنأنبعدفيمانرىوسوى

القليلبينللمقارنةوجهأىهناكليسإذ،التوراةفىلقلتهاخلافالم،جدأكثيرة

وكثرةتعددوبين،العلميةالصفةذاتالأمورمنالتوراةأثارتهلماجدا"
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منماموضوعيتناقضلاوإنه،القرآنفىالعلميةالسمةذاتالموضوعات

النتبجةهىوتلك.العلميةالنطروجهةمعالعلمعةالقرآنمواضيع

دراستنا.كهاتخرجالتىالأساسبة

كتابفىلمقولةعلميأالمقبولةغيرأوالمقبولةالصفةحولالتأملاتهذه

عنهنانتحدثعندماأننانؤكدأنعليناإذ.دقيقأإيضاحا"مناتتطلبمقدس

هذاوأن.نهائىبشكلمنهاثبتقدماكا!بهانعنىفإنناالعلمحقائق

عصرنافىتفيدقدالتىوالتيريرالشرحخفلرياتكلباستبعاديقضىالاعتبار

ملاءمةأكثرأخرىلنظرلاتالمكانتاركةذلكبعدتمفىقدولكنهاظاهرةلثرح

عنها،الرجوعيمكنلاالتىالأمورتلكهوهناأعنيهماوإن.العلمىللتطور

مخاطرفىالوتوعخوفدوناستخدامهايمكنبحيثكافبشكلثبتتوالتى

.تماما"كاملةغيربمعطياتفيهاأتىقدالعلميكنوإنحتى،الخطأ

،الأرضعلىالإنسانلظهورالتقريبىالتاريخنجهلفإنناالمثالسبيلوعلى

الألفقبلفيماتاريخهاوضعنستطيعبسريةلأعمالآثاراكتشفتقدأنهيخر

وعليه.للشكمكانأىهناكيكرنأندونالمسيحىالتاريخمنالعاشرة

يعطىالذىالتكوينسفرنصصحةقبولعلميانستطبعلاذإننا

ترنا37كحوالى(آدمخلق)الإنسانأصلمحددوتواريخ5إنسانا

يقدمالخاصةالتورأةمعطياتذإنذلكعلىوثنا"..المسيحقبل

صحبحة.غيرالإنسان

وبموضوعيةمسيقفكرأىدونوذلكالكريمالقرآنبدراسةأولأقمثلقد

أعرفوكنث.الهديثالعلمومعطياتالقرآننصاتفاقدرجةعنباحثا"،تامة

الظاهراتمنكثيرةأنواعا"يذكرالقرآنأنالترجماتطريقوعنالدراسةهذهقبا!

للنصالواعيةالدراسةوبفضل.وجيزةكانتمعرفتىولكن،الطبيعية

القرآنأنمنهاالانتهاءثعدأدركثتانمةأحققاناستطعثالعربى

+)1("الحديثالعلمنطروجهةمنللنقدتاثلةمقولةأيةيحتوىلا

13-11ص:الهدثةالمعارتضرءنىالمقدسةالكتهبدراصة(1)
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وأسفارهالمقدسالكتابلأصل"بوكاىموريس"عرضالمقدمةهذهبعد

القديمالعهدنصوصفىالعلميةالأخطاءتجاهالمسيحيينالكئابومواقف

تناقضات."بوصفهوماومصادرهاللأناجيلتعرضثم،النقديةودراستها

."الرواياتفىمعقولةغيروأمور

المعطياتومقابلةوجمعهتحريرهوتاريخالنصوصحةالقرآنعنتحدثثم

والتناسل،الحيوانوعالآالنباتوعالآ،القلكوعلمالخلقعنالقرآنية

والمعارفالقديموالعهدالأناجيلمنوكلالقرآنبينبموازنةقامثم،الإنسانى

انتهىماخلاصةبهاأثبتخاتمةإلىهذاالطويلبحثهمنانتهىثم-الحديثة

إليه.

:قال"الحديثوالعلمالقرآن"عنحديثهبدءوفى

العميقةدهشتىالقرآنبهايختصالتىالعلميةالجوانبهذهآثارتلقد"

منالحدهذاإلىكبيرعدداكتشافبإمكانقطأعتقدأكنفلم.البدايةفى

الحديثة،العلميةللمعارتتماما"ومطابقةالتنوعشديدةبوضوعاتالخاصةالدعاوى

قرنالم.عشرثلاثةمنأكثرمنذكتيبنصفىوذلك

النصوصهذهدراسةطرقثوقد.بالإسلامإيمانأىلىيكنلمالبدايةفى

قدماتأثيرهناككانوإذا.تامةوبموضوعيةئسئقحكمكلمنمتحررةبروح

الغالبيةتكنلمحيثشبابىفىتلقيتهالذىالتعليمتأثيربالتأكيدفهومورس

دينبهالمعنىأنإلىالإشارةلتأكيدالمحمديينعنوإنماالمسلمينعنتتحدث

كانوككثيرين.اللهإزاءتمامالمالقيمةعديمدينفهووبالتالى،رجلأسئسه

مندرجةعلىوهىالإسلامعنالخاطنةالأفكاربتلكمحتفظالمأظلأنيمكن

بمحذثينالمتخصصينخارجألتقىحينمادائمأأدهشإننىبحيثالانتشار

عنلىئعطىأنتبلجاهلأكنتبأننىإذنأعترف.النقاطهذهفىمستنيرين

.الغربفىتلقيناهاالتىتلكعنتختلفصورةالإسلام

التىالصورةعنالإسلامواقعتفصلالتىالمسافةقياساستطعثوعندما

التىلالعربيةاللغةدتعلمالمفحةبالحاجةسعرثالغربيةبلادنافىعنهاختلقناها
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الذىالدينهذادراسةفىالتقدمعلىقادرا"أكونحتىوذلكأعرفهاأكن

بجملةجملةنصهودراسةالقرآنءةقراهوالأولهدفىوكان.الكثيزونيجهله

منتبهأالقرآنوتناولث.النقديةللدراسةاللازمةالتعلقياتبمختلفمستعينا"

الظواهر()الظاهراتمنكبيرحشدعنيعطيهالذىالوصفإلىخاصبشكل

الطبيعية.

وهى(الظواهر)ثهذهالخاصةالتفاصيليعضدقةأذهلتنىلقد

مطاكقتهاأةهلتنى"الأصلىالنصفىإلائذزكأنيمكنلاتفاصيل

يكنلموالمى(الطواهر)هذهنفسعناليومنملكهاالتىللمفاهعم

.فكرةأدنىعنهائكؤنأنمحمدعصرفىإنسانلأىممكنا

ثراءهومرةلأولالنصهذامثليواجهقنروجفىالدهشةيثيرماأولإن

الخاصةالموضوعاتلبعضوعرضالفلكوعلمالخلقفهناكالمعالجةالموضوعات

الإنسانى.والتناسل،النباتوعالماالحيوانوعالم،بالأرض

فىنكتشفلا،ضخمةعلميةأخطاءالتوراةفىلمحدحينوعلى

.)1((خطأأىالنرآن

:قالأنبحثهخاتمةفى(بوكاىمورش!"إليهانتهىماجملةمنكانثم

فقطيخدولا،سبقاهاللذينالتنزيدداستأئفوقدالقوآنإن"

صياغاتمخنلففىالبارزةالسمةوهىالروايةمتناتضاتمن

بموضوعيةدراستهفىيشرعمنلكل-أيضائظهرهوول،الأناجيل

المعطباتمعائتامالتوافقوهو"الخاصطايعه-العلومضوءوعلى

فيهالقارىءيكتشف،أثبتناوكماذلكمنأكثربل.الهديثةالعلمعة

عي--محمدعصرفىإنسانأأنتصورالمستعيلمنعلمىطابعذاتمقو،ت

بعضبفهمتسمحالحديثةالعلميةفالمعارفهذاوعلى،يؤلفهاأناستطاعقد

الآنهحتىصحيحتفسيربلاكانتالتىالقرآنيةالآيات

145-1،،ص:السابقالمرجع(1)
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الموضوعاتئفسرواياتمعالعوراهرواياتمنعديدمقارنةإن

المقبولةغيرالتوراةدعاوىيل!الأساسيةالفروقئبرزالقرآنفى

الحديثة،المعطياتمعتماماتتوافقالتىالقرآنمقولاتويل!علميا

.والطونانالخلقروايتىخلالهنهذاعلىدلملارأيناولقد

كانتالعلميةالسيمةذاتالمقولاتمنكثيراصأنتصورالإنسانيستاليعولا

فمنلذا-طعث-محمدعصرفىالمعارفحالةبسببوهذا،بشرتأليفمن

الله،هنالوحىتعبيرأنهعلىالقرآنإلىئنظرأنتماماالمشروع

الشكيمكنلاأمرصحتهإنحييثجدأخاصةمكانةلهئعطىوأن

عصرنافىالمدروسةالعلميةالمعطياتعلىاحتواءهإنوحيث،نيه

وضعى.تفسيرأىتتحدىوكأنهاتبدو

ققطبالاعتمادللقرآنتفسيرلإيجادتسعىالتىالمحاولاتتلكحقا"عقيمة

.1()"الماديةا!عتباراتعلى

!ط:في

بالغيبالتحدى-2

...الغيبأساسهءبناالإيمان

،والظلماتالنورفاستوى،المتضاداتتساوتوإلا،البرهانقوامهءبنالكنه

.محالوهذا...والأمواتءالأحياواستوى

خلقآدمبنويشهدولم،والأرضالسمواتخلقالتشرمنأحديشهدفلم

الخلق""بقصةيؤمنونفهم،بالغيبيؤمنونمنهمالمؤمنينلكن،أنفسهم

.الرواياتبينهااختلفتوإن،المقدسةكتبهمترويهاحسبما

الأنبياء-الزمانبهابطذالتى-المتأخرهالأجيالمنأحديشهدولم

عنالناسإلىويتحدثون،التعاليمويبعون،اللهقوليلقونوهموالمرسلين

286-285ص:السابقالمرجح(1)
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يؤمنونفهم،بالغيبيؤمنونالناسمنالمؤمنينلكن،والجزاءوالبعثالملائكة

.والعقابوالموابوالقيامةبالملانكةويؤمنونعنهمأثروبمابهم

فيه،مابكلالماضىمعرفةعنالاستغناءيستطيعأنهالإنسانتصؤروإذا

بعدينتظرهالذىالمستقبلمعرفةعناستغنائهلإمكانيةالإطلاقعلىمجالفلا

.الأبدىمصيرهيحددالذىالخطيرالمستقبلوهو،الغيبالمستقبلإنه.الموت

فإنه،أولأالفعبيكنلمإن:يأنهالتسليمإلىهذاويقودنا

.أخعرأالفيب

صدقبرهانواعتباره،المقدسةالكتبفىالغيبحديثخطورةنتبينذلكمن

كلعنحديثهايصدقأن-الأقلعلىواحد-بشرطالزمانبهيأتىماعلى

.أحداثمنبشأنهتنبأتأنسبقماض

المصحفأولننظرأنويكفى،بهيحظىالذىمقامهالقرآنفىوللغيب

:الآياتهذهفتطالعنا

ئؤمئونينافي*للفئقينفدئ،ييهزثمتلاا!يهتابئديك*آلم)

بقائومئونينومفي*ئئمفونززقتافئمؤمفا"الضلأةؤئقيفونبإلغئب

فذىعلىألمو"لئك*ئوقئونفئمؤبالاخرةقئلكمنأئنركقيقاإتثلثائزلي

(5ت1ةالبقرة)(صالمفلخونفئمؤأو!لئك،زتهنمفن

،برهانعلىالقائمالإيمانيقبلقنكلئغنىآياتالقرآنفىالغيبولحديث

،والئكرانالجحودعلىوأصروا،منهمواققهممسبقأحددواالذينأولئكوأما

*ئؤمئونلأزئلدرةعلئهنمخفتلليو!همالحرةبإرادتهمصاروافقد

.(9لآ-69:يونس)!الأييتمبئالغأبمترو!.خئىآيةكلةئفمتجاؤلؤ

قؤم!لاغنلئذزومالآياثئغنىؤقا):الحقيقولالإيمانقضيةففى

.(101:يونس)(ئؤفئون

القرآنبهيتحدىالذىالمستقبلغيبأنباءمنبعضأنعرضولسوف..هذا

حياةفىغيبأخطريأتىحتىاللهرسولعدىوحيانزلمنذوالجاحدينالكفار

الدين.يوموهوألا،التشر
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الكفر:بهزيمةالتنبؤ.

أغلقواالذيناللهدينلخصوممباشرتحدفىوهوالتنزيلفىالقرآنبدأمنذ

قريشيادةهمخصومهأشدكانولما.أتاعهعلىالحربوأعلنوادونهعقولهم

وفق-المتوقعفكانوالقوةالعددفىقلةعلىالأوائلالمسلمونوكانءهاوكبرا

الخصومأولنكمعلئنةآياتهأوائلتكونأن-وخبراتهمالبشرمقاييس

المسلمين.صالحغيرفىالفرىميزانبقىطالماوالمعاندين

...والمفكرينالحكماءمنالتشريتوقعهماعكسعلىءجاالأمرلكن

الدين.اكتطحتىكذلكواستمرتالكافرينعلىالحملةقولةآياتهبدأتلقد

القليلأقلولوالباطلمواجهةفىيعرفلاالذىالمطلقالهقلأنهاقويةإنها

المداهنة.أوالمهادنةمن

...العالمينرباللهكلاملأنهاأبدأقويةوهى

ممم

بنالوليدالقرشىالزعيمبمقتل-نزولايورهثانيةفى-القرآنتنبألقد

سرائروكشفأصلهفضحأنبعدوذلك،أنفهعلىموتعهاحذدبضربةالمفيرة

:الرسولمخاطبأفقال،نفسه

فمثتاءقئافي*فهينخلأفكلأئطغؤلآ*قئذهنونئذهنلؤؤدهـوا.!

قالذ،كانأن*زني!ردلكتغذغئل*أثي!لفعتدتلخنرفئاع*يتميم!

غلى"ستتسفة*الأؤلينأستاطيرقاكآتآئتائتنى!غليهإيخم*ؤتنين

.16(-9:القلم)(الخرطوم!

بعذابالقرشىالغئلذدكيتؤعداللهكلامونزلوالشهورالأياممرتثم

نفسهخلجاتفضحأنبعدوذلك،الكفرعلىموتهءجزاينتظرهالذىالآخرة

:فقال،وتقلصاتهبلوهواجسهوشكوكه
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*شئفوداصؤتنين*ففذودالمقالألةؤتجغلمث*ؤحيدا"خلفثؤقندزنى)

*غييدا"تتالالاكانإئةكلأ*أ!ريذأنيالقغثم*تفهيدا"تةؤقفذث

كي!فيلئئم*قذزكي!قفيلبم!ؤقدزقكرإئة*صتغودا7.ستأزهفة

إلأقذاإفيققاك*ؤاسئتكترادبرثم*ؤتممترغتممنثئم*تظرثئم*قذز

التشتر*قولأإلأقأيمإفي*ئؤثرسيخر

خةلو!*تذزؤلائئقيلا*ستقرقاآدهر،كؤقا*ستقرستاصئليه

.92(-11:آلمدثر!ص)يلتمثتر

ينيالوليدوإةانحوهاأوسنةعشرةثلاث..السنونتمضىتم

أنفه.علىثضرثةيدوغزوهفىئسلالمغيرة

تحولخلالهاتمسنواتخلال-القرآنتنبأكما-كافرا"نفسهزهقتلقد

.الإسلامإلىالكفرمنالكثيرين

أشدمنكانوالذى-النبىعم-لهبأبىفىالقرآننبوءةكانتويالمعل

جزاءبالعذابلهتنبأنزولأالسورسادسةفيهفنزلت7،وإيذاةلهعداوةالناس

ؤقاقائةغئةأغتىقا*ؤتبلهمبآبىتد،تتمت):فتقولالمستىكفره

جيدقافي*الخطبخفالةو،فرأئة*لهبتذمتارا7ستتصئلى*كم!ن

!.(المسد)سورة!فممتدفنخئل

تلقيها،فورئذاعوآياتهتنزيلهبدأمنذالقرآنفإنمعلومهووكما

فحين.والتزاما"وتبركا"تعبدأجميعا"ويقرؤنهالمؤمنينعلىالنبىيقرؤه

امرأةحرببنتجميلأمبهاسمعتأنوكانفورأخبرهاذاعالسورةهذهنزلت

هجانا،بكرأبايا:فقالت.بكرأبىعلىوقفتحتىفأقبلت"لهبأبى

ولابالشعرينطقما.(المسجد)البنيةهذهوربلا:بكرأبوفقال.صاحبك

."بهيتفوه

إنمالهبأباوزوجهاهىوتؤعدهاهجاهاالذىلأن،بكرأبوتالهماوالحق

ودينالمهادنةلآثرالرسولهوىعدىتسيرالأموركانتودو-سبحانه-اللههو
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القرآنلكنه،ضعاتآنذاكوالمسلمون-الأقلعلى-الدعوةبدءفىالحديث

لأنهيؤمربمايصدعأنإلاعليهومافرضأالرسولعلىفرضنالعالمينربكلام

لله.كلهالأمرأنإذشىءالأمرمنلهليس

إلىعاهاعشرثلاثةهنأكئرالنبوء!هذهكعدلهبأيوعاشولقد

والوليدوامرأتهلهبأسياستطاعةوكان.كفرهعلىماتأن

صدقنىوطعنالهكعدأالإسلامنىيالدخوليتطاهرواأنوأمثالهم

نعلهعلعهماستحاليساطتهعلىالأهرهذالكن،ورسالتهمحمد

العالمين.ربكلامالقرآنلنبؤات!قيقا

نبم

فعجزشكلاوهو-الفردىالمستوىعلىبالأحداثالتنبؤتركناوإذا

فرزفلقد.الجماعىالمستوىعلىبالأحداثكذلكينيىءالقرآنلوجدنا-ودفيق

،الأدبارفيهايولىالمسلمينضدمعركةفىالهزيمةسيلقىالكافرلنجمعأن

فئتصير*تجميعحريقولورأئم!:وتوقعاتهمالكفارعنقالحينوذلك

.(5،-4،:القمر)!الذئرؤئؤالراتجمغستئفرئم

فيهامكانلاالآخرةلأن،الدنيافىلهميحدثسوتبماهنايتنبأالقرآنإن

.والفرارالأدبارلتولى

الحالبطييعةوهو،ينتظرهمآخرشىءالآخرةفىدحرهمأنالقرآنبئنولقد

بقوله:السابقةالنبوءةآيةأتبعولذلك.وأنكىأشد

ضتلآلفىالمخرمينإن*ؤأقرأدهقىلسماغةومقؤجمذفئمالسماغةتل!

.!ستقرقممندوفواهؤخوههئمغلىالئايىفيئم!ئخئونيؤتم*ؤسئغر

8،(-6،:القمر)

الضعفهنحالعلىهرهالنبوءةآيةنزلتحينالمسلمونكانلقد

الكفرئؤىعلىانتصاراى!قيقثتصورتسمحلاحال،الشديد

غيىتالذى-الخطابينعمردنعتحالوهى،ثهمتبطشالتى

923

http://kotob.has.it



جمعاى":يقوللأن-والبدنىالنفسىالبناءكقوةحياثهطعلة

ا،ئفلبجمعأىائهزم

ئزتمونيها،الكبرىيدرمعركةكانتحتىسنواتإلاهىوما

.الأدياروولواالكفارجمع

***

:بانتصارالإسلامالتنبؤ.

فىواحدةفالنتيجةالكفربهزيمةللتنبؤتمامأمرادفالإسلامبانتصارالتنبؤإن

الحالتين.

عنالحديثيبدأأنقبلالكفرهزيمةعنالحديثبدأقدالقرآنكانوإذا

منهاوإخراجهمدارهمعقرفىالأعداءمهاجمةثليماذلكفلأن،الإسلامانتصار

.صاغرونوهمأذلة

وقعأأسدذلكفلأنالفردىالمستويعلىبالتحدىبدأقدالقرآنكانوإذا

،التحدىوقبولالمواجهةضرورةإلىالكفررءوسيدفعأنهإذ،أثرأوأعمق

والأشياعالخصومأماموضلالزيفمنفيههمماوانكشفأمرهمانفضحوإلا

لحالةخلافأوذلك،الكاذبةللزعامةمثلأبذلكفصاروا-السواءعلى-

المواجهةعنللتقاعسفرصةالكثيرونفيهايجدقدالتىالجماعىالتحدى

.وأوهامظنونمنالغديحققهقدلماانتظارأوالقعود

*

نبوءةنألقىالنبىامرعلطسيكونبماالقرآنتنباولقد..هدا

عليه-والقضاءلقتلهالكفارمحاولاتكلمنيحفطهتقطعصريحة

jالله:كولنىبدهماةلك

ققاتفغل!ثمؤإن،ربكمنإلنكأتزكقأتفغالرشئوكأثقاتا)

القؤتميفدىاللة!لآإن،الئاسيغصفك!منؤاللة،يىستالتةتلغت

!.67(:المائدة)!الكالمحرين
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ويلذه):الآيةهذهنزلتحتىئحرس-كلممي!-النبىكان":عاثشةقالت

:وقالالقبةمنرأسه-صهمث-النبىفأخرج:قالت!الئاسمنيغصيفك

ء"وجلعزاللهعصمنافقد.انصرفواالناسأيهايا"

أهلهبينفراشهعلىطبيعيةميتةوماتحياتهفىالنبىرسالةاكتملتلقد

.تماماهالقرآننبوءةبذلكفتحققتوصحابته

قولنقرأنبيهانتصارفىممثلأالإسلامبانتصاربانتصارالتنبؤمجالوفى

بستببقليفذدهو،لاخرةالذئيافياللةيئصئرة!نأنتظنكانقن):الله

(15:الحج)!تجيطقاكيذةئذهتنقلقليئظر!يقطغئئمالسئقاءإلى

لنأنيظنكانغن":الآيةتفسيرفى-وأصحابه-عباسابنقالولقد

ثمبيتهءسماإدىبحبلفليمددوالآخرةالدنيافى-طثى-محمدالماللهينصر

وكتابهمحمدا*بناصرديساللهأنيظنكانغنأنه":والمعنى"بهليختنق

."محالةلاناصرهاللهفإن،غاثظهذلككانإننفسهفليقتلفليذهبودينه

الدنياهفىدرسودهاللهنصر!ققفدقدتماهاواضحالكلامإن

ؤا!ذينالئيىاللةئخزىلايؤخ!):الآخرةفىنصرهعلىيرهانوهو

ت!اآئيئزئتايفوئونئقايهئمؤبةآئديهئمتئنتممئغىئوزفئم،قغةآقئواه

.8(:التحريم)!قديرءشتىكلغلىإئك،لتاو،غفرئوزتا

:ت،

الكفرأهلمتحديا"فقالعالميالمدينا"ليكونالإسلامبانتصارالقرآنتنبأولقد

رالشرك:

(والأنبياءالنبوة-\6)
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كرةؤلؤئورهفتثمؤاللةفؤاههثمبا2اللهءئوزيئطفئواهئريذون)

غلىلئنههرةالخقؤدينبالهذئزسمولةأزستلا!دىفو*الكالمحرون

آه9-8:الص!)!ائمثئركونكرةؤل!كف!ا!دين

يتعاقبوماالإسلامبيننخلطألاويجب.أبدا"يمتدوهوظهرمنذالإسلامإن

معطردياتتناسبأمورفتلك،والضعفالقوةأحوالمنالمسلمينعلى

ءا!سلامءأعدابهايعترفمسلماتهذهإن.عنهابتعادهمأوبهاستمساكهم

:"شمتزباول"الألمائىالمستشرقيقول

مكانكلفىسياسيةانتصاراتيحرزالماضيةالقرونفىالغربكانبينما"

الذىالإسلامىالروحىالزحف-يمتدزالوما-امتد،إفريقياوسطفى

ضاعتالإسلامخلفحيثما،المسيحيةعلىوانتصريوقفهأدطلأحديمكنلا

المسيحية.إلىوثنيةروجتحوولفىالأملوفقدواالمسيحيينالمبشرين)احهود

نزاعاتفىجهودهاالمبددةالمسيحيةعلىمتفوقوبسماطتهتماسكهفىفالإسلام

وليس،فهمهافيتعسريومبعديومأتعقيدا"تزدادمذهبيةوخلافاتعقائدية

الناسدخولطريقعنالمناطقهذهالإسلاميغزوولا.طلاسمهاحلبالإمكان

غيرآخردينيوجدلالأنهوطنيةكوحدةكلهاالقبيلةغزويحاولبلفرادىفيه

الروحيةالطبيعةبينوئؤخدببعضهاوالدينيةالسياسيةالحياةيربطالإسلام

.)1("الفردفىوالدنيوية

:"بلوكهيلبير"الإنجليزىالمفكرويقول

متينبرباطأجزاؤهاترتبظالتىالحضارةأنفىشكأدنىيساورنىلا"

ينتظرهالاالإسلاممثلعقيدةطئاتهافىوتحملقويأتماسكأأطرافهماوتتماسك

نأالممكنومن.أعدائهعلىخطرأأيضا"ستكونبلفحسبباهرمستقبل

الماديةالأشياءبعضعلىسيطرتهفقدالإسلامبأنالرأىهذاالمرءيعارض

التكنولوجىبالتقدميلحقفهولم(العسكريةالقوة)بالحربيتصلماوخاصة

931ص:العالميةالفدتوةالإسلام(1)
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فىفاتهماالإسلامىالشرقيعؤضلملماذاأدركأنأستطيعلاإنى.الحديث

بل،خاصةعقليةطبيعةإلىالحديثةالهندسةعلومتحتاجفلا؟الميدانهذا

العالميتعلملالماذا.الخبراءوتوجيهالخبرةفيهاوالتفوقبهاالإلماميتطلب

منيكونسوفهذامقابلوفى،التبهنولوجيامجالفىتعلمناهماالإسلامى

المسيحيةفقدتهاالتىالروحيةالتعاليماستعادة(الغربييننحن)عليناالصعب

.)1("عليهايحافظالإسلاميزللمبينما

نلأرز،

:الفرسعلىالرومبانتصارالتنبؤ.

نأالمؤرخونوئقذرعمرهمنالأربعينفىوهوالإسلامبرسالةمحمدا"اللهبغث

يعيشرنالجزيرةعربكانالفترةتلكوفى.م061عامحوالىكانالوحىءبد

العظميينالقوتينبينالطويلالصراعذلكيصنعهاالتىالأحداتهامشعلى

.والفرسالروموهماالزمانذلكفى

الأحوالاضطربإلىوأدىوشراستهاالمعاركبطولتمئزصراعأكانلقد

الإلمحليزىالمؤرسسلناويقدم.طويلةلمدةالأدنىالشرقمنطقةفىالسياسية

فى":فيقولالصراخمنالفترةتلكأحوالعنصورة،رفسيمانستيفن"

الإمبراطوريةالكتائبإحدىقائدفوكاسالرومانيةالسلطةعلىاستولى206سنة

،والاضطرأبالكفايةوانعدامبالهمجيةعهدهوطفحالإمبراطورىالعرشواغتصب

والحروبالفتنمننشبمابالأقاليمساد،إرهابعهدالقسطنطينيةعانتفبينما

المتنازعة.الدينيةالمذاهبوبينالمدنفىالملعبأحزاببينالداخلية

أرمنىأصلإلىينتمىشابنبيلالعرشعنفوكاسأزاج061سنةوفى

إفريقية.حاكمابنهرقلهو

الإمبراطوريةلغزواحرييةاستعداداتهالفرسملكالثانىيهسرىأتمالسنةنفسوذى

علىسنةعسرةتسعالفارسيةالحررباستمرت.أوصالهارتقطيع(الرومانية)

323ص:السابقالمرجع1()
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جيشاحتلبينماالدفاعخطةتتخذسنةعشرةاثنتىظلتالإمبراطوريةأن

أيديهمفىفسقطتالشامبفتحآخرفارسىجيشوقامالأناضولبلادفارسى

فلسطيندخل،61سنةربيعوفى،613سنةودمشق611سنةأنطاكية

ولمسارأينماالكنائسويحرقالأراضىينهبفصارسهربارازالفارسىالقائد

تمثلفسيفساءمنبابهايعلوكانالملحمبيتفىالمهدكنيسةإلايدهمنيفلت

سنةإبريل15وفى.فارسيةأزياءفىالشرقمنالقادمينالحكماءصورةرسم

المدينةلتسليمزكرياالبطريركواستعد،المقدسبيتسهربارازاقتحم11`،

التسليم،إلىالاستكانةرفضواالمسيحيينالسكانأنغير،الدماءسفكليتجنب

الفرسشقالمدينةداخلالمقيميناليهودمساعدةوبفضل11`،سنةمايو5وفى

ذإ،الوصفعنيجلماالمريعةالمناظرمنذلكفتلىالمدينةداخلإلىطريقهم

دونللقتلتعرضواأنالمسيحينحولمنوالدوربالكئائسالناراشتعالمحمحب

مصرعهملقواالذينعددزادبينمابعضهمعلىبالإجهازالعساكرفقامتمييز

جاءماعلىألفأ06نحوللقتلتعرضواالذينعددوبلغ.اليهودأيدىعلى

...وبيعهاسترقاقهجرىمنألفا"35علىوزاد،الرواياتبعضفى

فىسادتهاوأضحوا(م)617سنواتثلاثبعدمصرعلىالفرسوزحف

.البوسفوربلغتحتىشمالأجبوشهمتقدمتالأثناءتلكوفى.واحدةسنةخلال

للعالمعنيفةصدمةكانالفرسأيدىفىالمقدسبيتسقوطأنعلى

،اغتفارهأونسيانهيجرلمذلكفىدورمناليهودبهقاموما،المسيحى

سنةالأمرآخرهرقلصارفلما.المقدسةالحربصفةالفرسمعالحربفاتخذت

ومضىللهوجيشهنفسهنذرالعدوعلىالهجرمخطةيتخذأنعلىقادرأ622

.(الشر)الظلمةقوىيقاتلمسيحىمحاربأنهعلى

فىعديدةتقلباتمنجرىمايرغمالأمرآخرهرقلواستطاع

ئنزلأنعديدةأوقاتفىوالعأسالقلقهناستدوماالأحداث

.)1("يالفرسالساحقةالهزيمة

72-24ص-الأولالجزء:الصليبيةالهروبتارلخ(1)
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ركابفىيسيرالنصرنجدفإئا61،عامالحالعليهكانماإلىننظروحين

نزولشهدالعامذلكولكن.المتوالياتالهزائمبالرومتلحقحينعلىالفرس

:تقولالقرآنمنآيات

غلبهئمتغدمنؤفئمالأرضيىآدهتىفى*الروئمغيبمت*آلم)

يفرخؤئوقئذص،تعذؤمنقئلمنالأفرلله،لبميينبفئعفي*ستيغيئون

الرحيئم*الغزيرؤفوص،ءيمثتاقنتئصئر،اللهبتصئر*المؤمئون

.!يغلفونلاالئاسأكثرو!يهنؤغذةاللةئخي!لااالليماصؤغذ

(6-أ:لروما)

فىالفريىروابطمننحوهمبهشعروالماالروملهزائمالمسلمونحزنلقد

يائتصارالمشركوننرححينعلى،والنبيينوالكتابوالملائكةباللها!يمان

هلل":"ثروكلمانكارل"الألمانىالمستشرققالكماأوالفرس

نأأتباعهأعلنمصمدأولكنالفارةالائتصاراتلهذهالمكيون

.)1("قريبوقتفىثالفرسكلأنيدلاالهزيمة

هناوهرتلقيهفورالقرآنيقولمابكلحولهمنالناسيعلنالنبىكانلقد

.الفرسعلىانتصارهموتحقيقالرومإلىالكرةردبنبو،ةأعلنهمقد

ذإالرومصالحغيرفىهذهالنبوءةآيةنزولبعدتسيرالأموراستمرتولقد

قلبالقسطنطينيةهددواكما618عامفىمصرعلىالفرساستولى

الإمبراطورلة.

الروملصالحيتصولالموقفيدأصتى622عامجاءإنهاولكن

فىياهرةصملاتثثلاثنقامالفرسمهاحمةخطةهرتلواتنذ"

منانتزعأنيلبثلمثم")2("القوتازجبالخلفمنالواتعالإتليم

ومن..ملكهعاصمةصتىوتعقبهلهتمالذىالنصرثمراتيمسرى

09ص:الإسلاميةالشعوبتأرلخ(2)09ص:الإسلاميةالشعوبتارلخ(1)

245

http://kotob.has.it



نحوئدقاتسير(الفارسبة)الساسانيةوالإمبراطوهـلةالهينذلك

.)1("الدمارإلىالمحتومالنهائىمصريها

آيةنزولعلىيمضىولماانتصارهمويدأالفرسأمامالرومهزائمانتهتلقد

حتىكذلكالموقفواستمر-عشرةمنأقلالعددوهو-سنينبضعالنبوءة

.فقدوهماكلالروماسترد

فمن،تنزيلهصدقعلى%ناليمنريبفىهولمنبرهانأالآيةهذهكانتلقد

والمفاجآتالأحداثمتقلبأبصرادعوتهمصيريربطأنعاقلبشرعلىالمحال

ققاليذلةاممنتنزيلأإلااالنبوءةهذهفماكانت،والفرسالرومكصراع

.63(:الزمر)!ؤالأرفيالسئقوات

مميا

...بعدأما

الكتبفىالتنزيلحقيقةيحددماأخطرمن-يزالولا-كانالغيبأمرإن

نسبأنللمسيحالمنسويةالتنبؤاتبعضفشلجرأءمنكانولقدالمقدسة

كتبةإلىينسبوهأنبهمالأحرىوكان،إليهاخطأالمسيحيةءعلمامنجماعة

الأناجيل

فىالأوضإلىثانيةالمسيحوعودةالعالمبنهايةتتنبأالأناجيلأنذلك

الميلادءمنالأولالقرن

حدوثبوضرجذكرالذىالجديدالعهدكتبأحدهومتىإنجيلأنورغم"

قدالجديدالعهدكئابأغابأننجدالواقعفيفإنناللعالمالسريعةالنهاية

.العقيدةهذهعنعئروا

سريعأعودتهإلىيتطلعكاننفسهيسوعأنالعلماءمنكعيراعتقادوفى

.)2("ويهاءمجدفىوفاتهبعدا!وضإلى

*

78،ص-2جزء:العالمتارخموسوعة(1)

32ص:المسيحيةالعقاندمصادرفىالمسيح)!(

YO
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خئىلكثؤمنلنا":فقالوااللهرسوليعاندونقريشكفاروقفلقد

قئقخرئخيلءؤعتبصفنتجئةلكتكونأؤ*ينئوعآالأرفيمنلتاتفخر

ؤأيمتمتفماصغليتآزغئتغكماءالممئقائممنقطأؤ*تفجيرآيخلألقاالأتقاز

لمحىترقىأؤرخر!صفنتيثلكيكونأؤ*قبيلأؤاثلآلكةباللهتةتى

رئىسئئخانفل،لمرؤةكتابآغلئتائنركخئىيرقئكئؤمنؤلنءالمممقا

.39(ت09:ا!سراء)!رشئولأتمثتواصإلأكئثقل

فىرغبةلا-الحوادثمعجزات-الماديةالمعجزاتيطلبونكانوالقد

والتعجيز.العنادولكنه-الرسولصدقعلموافقد-الرسالةصدقعلىالبرهان

79(.-69:يونس)!آيةءكلءتفئمتجاؤلؤ*ئؤمئونلا!هؤ!ءوأمثال

تتناقذ؟!:صالحنبيهملهموقالالناقةثمودجاءتأنسبقفلقد

توع!غذابئبممئو?قيأخذكئمتق!مثوهاؤلآفغلوع!*ييرعلثيربئؤلكئمشربئ

.!بئلغذاآخذفئمقة*ميندتاقأصئبخواهقغقروقاغظي!*

1:ءلشعراا) 5 8 - boo)

منسالفيهمموقفكذلكفإنه،العربمنسالفيهممرقفهذاكانوإذا

فكذبوهالحوادثبمعجزاتءهمجاوتدالمسيحيعاندونوقفواالذينالإسراثيليين

أعمىمجنونإليهأحضتر"فقد:الشياطينئؤىيستخدمساحرإنهوقالوا

:وقالواالجموعكلفبهت،وأبصرتكلمالأخرسالأعمىإنحتىفشفاهوأخرس

ئخرجلاهذا:قالواسمعوافلماالفريسيونأما.داودابنهوهذالعل

.(،2-12:22متى)"الشياطينرئيسببعلزبولإلاالشياطين

معجزاتبمكذبىالعذابإنزالفىقاثمةاللهسئئةيجدالتاريخيتصفحوقن

.الآخرةقبلالدنيافىالحوادث

لركئ!قائظر):فيهموقالعبرةاللهجعلهمإذلثمودذلكحدثفلقد

بقاخاويةئئوئفئمقتلك*أخقعينؤقوقفئمدفرنافئمآئاقكرهئمغاقتة

.(52-51ص:النمل)!صئقوع!تغلفونلآتةديلثفيإن،ظلفواه

iv'
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لهم:قالفقدءسينافىالعجلعبدواأنبعدإسرائيللبنىذلكوحدث

أخاهواحدكلواقتلوا..فخذهعلىسيفهواحدكل..ضعواإسرائيلإلهالرب"

آلافثلأثةنحواليومذلكفىالشعبمنووقع..قرلبهواحدوكلصاحبهواحدوكل

.(؟إ)"هارونصنعهالذىالعجلصنعوالأنهمالشعبالربفضرب..رجل

35(-32:27خروج)

نأبعدلذريتهموحدث،ومراتمراتذلكبعدإسرائيللبنىذلكوحدث

الرومانعليهمانقضحتىوجيزةفترةإلاهىفماعليهوتآمرواالمسيحكذبوا

منأفهمهاالتىاللهسئئةتلك.الباقينوشردواالهيكلوهدمواا!!ففقتلوا

لااصؤإيخمئقالئخرخوكالأرضمنليممئتمزوتلثكادواهؤإدأ!:الحققول

ؤلا،رسئلتامنقئلكأزستلتآقذقنسئنة*قليلأالايخلآقلتيلبثون

.77(-76ةا!سراء)!تخويلآبسئئتتاتجذ

نأاللهحكمةاقتضتفقدالعالمينإلىاللهرسولمحمدكانولما..هذا

يشتملالوقتذاتفىوهواللهمنهجهوكتاب،القرآنهىمعجزتهتكون

ماثلةتجدهاأنوترقيهانضجهافىالبشريةتستطيعالتىاللهآياتعلى

بها.وتؤمنفتستوعبها،أمامها

،فنذرآئتإئقا،رتهقنآيةغليهأئزكلولاكقرواهالذينؤتفوك)

ص.(7:الرعد)!صفادقوملىؤلكر

لذلكفتغئرت،العالميةإلىالمحدودةالقبليةمنالرسالةمجالاتسعلقد

آياتإلى،الزمانطواهاأنتلبثلمماديةمعجزاتمنالرسولصدقآيات

.الأعوامومرتالسنونتقدمتكلمابهاالإيمانيتجددقرآنية

نأعاتلكليستطيع،ويقينصدقيرهانالقرآنفىالنيبوأهر

العلومعليهاتقومالتىالبديهياتتلكتماثلثديهيةمنهيستخلص

يالأمسالهديثصدتكقنإن:تفولثديهية،والطبيعيةالرياضبة

...ومعلوممفهومذلكونقيض..غدأيصدقكسوت
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:القرآنفىنقرأذلكأجلمن

للهالغئمنإصئقاقفل،زتهقنآيةغلي!أئزكلولاؤتفوئون)

.2(0:يونس)(المئتظرينقنقغكئمإتىقائتظر.اه

مملأ*مملأ

السابقةالمقدسةوالكتبالقرآن-3

وقدالقرآنسبقتالتىوكئبهاللهبوحىآمنإذاإلاالمسذمإيمانيكتمللا

توله:فىإجمالأذكرها

ؤإشقاحكيلإئراهيتمغلىأئزكؤقاغبئناأئزكؤقاباللهآقئافل)

ربهئممنؤالئبثونؤعيسىفوستىآوتىؤقالأسئباطوتمؤيغفوبئؤإسئخاق

.(!8:عمرانآلص)!فممئلفونلةؤتخنآخدءضئفئمتجينئقرنلاص

اللةآئزكبقاآقئثؤفل،آفواغفئمتئيغؤلاأفيتكقاؤاسئتقئم)

.(51:الشورى)!يهتابصمن

بكلتؤمنالتىالأرضظهرعلىالوحيدةالطائفةهمالمسلمونكانوبذلك

ئحئوت!فئمءأزلاآئئئمقا):قولهفىذلكالقرآنسجلوقد،المنرلةاللهكتب

ص.(911:عمرانآل)(كقهبا!يهتالبؤئؤمئونئجثوتكئمؤلا

صحفعنحديثهفىجاءكماتحديدا"الكتبهذهمنبعضا"القرآنذكرثم

إبراهبم:

الخياةئؤثرونتل،قمتلنرشهاسئتمؤذكر،تزكىقنآفلغقذ)

صئخف،الأو4لىالصثخفلميئقذ!إصن،ؤأئقىخئرؤالآيخرة،الذئيا

الأ)!ؤفوستىإئر،هيتم

.(زئورآد،ودؤآتئتا!:فقالداودأوتيهعماالقرآنوتحدث

(31!:ءالنسا)
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اجهوديةاالأسفارمنالقرآنموقفهوالمقامهذافىيعنيناماأنعلى

موسىأسفارباسموئعرتالتوراةمن11(عامبوجهتتكؤنوالتى،والمسيحية

حتىموسىبعدمنإسرائيلبنىفىظهرواالذينالأنبياءأسفارثم،الخمسة

المسيح.إنجيلوأخيرأ،الميلادعصر

*

:محدد.موقف

الأحبارمنوخفظتهاالأسفارهذهتجاهموتفهفىواضحا7القرآنجاءلقد

منها:الأساسياتمنعددا!فذكرءوالعلما

كسببوالضياعللفقدوالمسبحيةاليهوديةالأسفارتعرضت-أ

المفآ!داتتلكفصارتفبهاماوحفظعلبهاالتحفظفىإل!منري!

نسيامنسياة

نآجبآ،غشترائنىمئهغؤتغثتاإسئر،ئيتصبنىميثاقاللةأخذؤلقصه)

صيرقاتص-صهلمصءصقغكمءصاشأسلةز،إ-ة بمثسئلىوامئئئمالز-5تيتئمواالصملاهأقهئئئملنن،هلمءةءلىوثا

ستثاتكغصتهئكئملاصصفرن"خستناقرضا"آللةؤأفرضئئئمؤعرشئفوفئم

مئكئمذلكبغذكقرققن،الأئقارتختقامنتخرىتجئاتولى6!"خلئكيم

المئئييل*ءسواخقخلققذ

الكيتمئخرفون،قاسيةفئوتفئمؤتجغلنالغئافئمفيثاقفئمتتضهئم!بضا

.خائنةءغلىتالبغترالمؤلا،بهذصشرواهصهاخصصأؤتممئواهفواضيةجمن

*المختمينكلآئجمثاللةإن،ؤاصئقغغئفئمفاغتص،فنفئمقييلأإ!قصتئم

51ذتهروفتصاخظا"قتم!ئواهميثاقفئمأخذناتصتازىءإئاقالواهأسذيناقيمن

الصئئتثئفراؤستوفت،القياقةتؤم!إلىةلبغضتاومالغذاؤةبئنفئمفأغرئتا!ه

.(L-121,المائدة)!يصئنغونمحواه`"ي!تا

المقدسةالأسفارعلىوالمسيحيرناليموديختلفكماكلهاالمسيحيةالأسفاراليهوديرفقشأأ)

المسيعية.العقاندمصادرفىالمسيح:المؤلفكتابرإجع.بينهموالمترنة
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والكتبةوالكهنةالأصبارمنطانفةالكتبهذهامرعلىقام-2

ثعنهم:ؤجد

علىالحفاظوعدموتبديلهثعنبعرهاللهكلامئخرئونالذين)أ(

الأصلبة:صورته

.46(:ءالنسا)(فومضيي!غنالكيئئخرفونقادواها!ذينمن)

لهمئ!اءتمامنهوينقصوناللهكلامإلىيضعفونالذين)ب(

الله:وسةلكأنتدعوننمأهواؤهم

ؤقاالكتابمنصهممتئوةبا!كتابأ!عيمتتفئمتلوورصلقريقا"مئفئمؤإن)

ؤتفولوناللإصجمئدمنفؤؤقآاللةجمئدمنفوؤيفوئونا!كتابمنفو

ا!يهتابئادلةئؤتيةأندب!ثتركانقآ*يغلفونؤفئمآدكدبئاللإغلى

ؤديهنالل!دونمنلىجمتآدا"كوئواهيلئاسيفوكثئمؤالئئوةؤا!خصهتم

ؤلا*تذرسونكئئئمقيبقاالكتابئئغقفورصكئئئمبصقازئانيينيهوئواه

أفئئمإءذهبذصبالكفرأيأفربهئم،أرلآبأؤالئبثينالملايكةتئجذواهأنتأفركئم

.(8ء.-78:نعمراا")(فسئلفون

.!فيينا"إثمالمب!وكقى،الكذبئاللإغلىتفترونكئفتائظر!

(05:ءالنسا)

الليماجمئدمنقذايفوئرنثئمئديهئمبةاليهتابئيكئئوندلذينقؤئل)

!ف!فئمؤؤيلأئديهئمفماصكتتعت!فئمقؤيخل،قليلأصثعصنأبهليعثئتروا.

.97(!:البقرة)لآ!يكمميئون

مناللهكتبعدىاالهفا!إدعهمغيذممنهثهمكثمرةزبخودقد)ب(

واهواءهم:كعفقلاالدىالهقكممانعلىالدينيئوالروساءالكتهة

ؤلآللثايلئبيئئةاليهتابئأوئواالذين3ميثاقاللةأخذؤإيخ.!

قاقبثقر،قليلأتفتا"بهشئتروأومظفويىهئمءؤر،قتتذوةتكئفوتة

صء.(187:نعمراا")!تمثئترون
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قليلأثمصناصي!ؤيشئترونا!كتابمنالاصةمائزكغايصهئصمونصينافيإنص)

صؤلاالقياقىيئيؤتماللةئكفئفئمؤلاالئازإقيئطونهئمفىيأكلونقاأو"لئك

با)!فدصىالمصئلإلةصاشئترواهالصذينأوهـلئكصمم!صأليمغدصآبئؤلفئمئزصكيهئم

تزمكالدصءبأنصذليث*الئارغلىأصئبرفئمقمصا،با!مصمهفرةؤالغدصابئ

.(تعصيدشيمساقلصميا!يهتالبفياختلفواهافيينوصإيئ،بصالخقا!يهتابئ

إ+17-174:البقرة)

مصريتماصؤإنص،غفئمأئصمايمهرفونكمصايمهرفوتمصا!كتابئتينافئمآالصذين!

ء(6،1:البقرة)!يغلفونؤفئمالمحقليكئفونفئفئم

اتآئئئمالمحقؤتكئفونبالباطل!الخقتلبسئونلتما!يهتالبآفليا)

.7(آ:عمران)اكل(تمهلفونص

ثخفونكتئنمففاكثيرا"لكنمئتتنزسئوئتايهئمتجاقذا!كتابآفليا)

في!ن*وكتابئئورالله!قنيهئمتجاقذ،كثيرصؤيعفواه!غنا!كتابمن

إلىاالطلقاتفنؤئخرخفئمال!مملآحدسئئلرضئراتةائتغقنال!ةبةيفدى

!.(16-51:المائدة)(طءضمئتقيم!صيرمإلىؤيفديهئمبإذيهالئور

ءهارتأنالكتابأهلمنالخطرةالمواتفتلكعلىترتبولقد

علىاشتملتكما،اللهأئزلهحقمنيقيةعلىتشتملالأسفارهذه

.والاضتلافالتناتضنبهاأنماعالذىالحقمخير

*

كلأوأعطىالكتابأهلمنوالأشرارالأخياربينفر!قدالقرآنأنعلى

:المآبخسنووعدهمءثناأطيبمنهمالخيرأهلعلىأثنىقدفهواقدره

آتاغاللهآياتيتلونفايقةأقةا!كتابآفلفن،ءستومليممئواها

بإدصفىوفؤيأفرونصصالاجرليوم!ومباللصمصئنصمئونص*يسهمصدصونصؤفئملاصيل!إ

مم!الصئالصكنمنؤأمصلئك،ا!صميراتفىؤئستاريصونالمئكرغنؤيئهوهنص

ص.!يالمتقينغييمومللة!،ئكقروةقلنخئرقنيفغلواهؤقا

(11!ا-131:عمرانآل)
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أئزكزقاإليكئمأئزكزقاباللهئؤمنلقنا!كتالبأفل!منؤإن)

أخرهئملفئمأوةلئك،قييلأتقنآ"صآللهبآتاتيشترونلآللهخاشيجينإليهئم

ة991(:عمراناقي)!الجستآدبستربغالقةإن،رئهثمجمئذ

سوءوتوعدهمالكتابأهلمنالأشرارعلىبشدةحملالقرآنفإنكذلك

المنقلبة

ؤرسئلهاللهتينئفرفولمآنؤئريذونؤرسئلهبالل!يكفرونينافيإن)

ذلتثتينتئخذواهأنؤئريذونببغضؤتكمئرببغمرئؤمنؤتفوئون

ة!فهينا"با:غةبملالكا!رينؤأغتدنا،ختاشالكا!رونفتمأوهلاثستبيلأ*

(151-051:ءالنسا)

.!يظثونإلأفئمؤإنآقانىإلأا!يهتابئيغلفونلاأفثونؤمئفئم)

78(:البقرة)

أفواتتئبعواهؤلاالخقغئردئنيهئمفيتغلواهلاا!كتالبآمهليافل)

.الممئبيلإص!ءستواغنؤصفواهكثيراءؤأصفواهقئلمنضتفواهقوم!قذ

77(:ئدةالما)

الأسفارمنالقرآنموقفمناستخلاصهيمكنماتقريرالآنونستطيع

كقيةيهاالأسفارهذهإن:فنقول-المقدسالكتابأى-والمسيعبةأليهودية

حظمنهاضاععندماالهقائقمنمدرأفقدتانهاكما"اللهأنزدهمما

كسببكئيرأاضملافاجنباتهاينتضموهى،الإلهىالتشزيلمن

أمرها.علىوتامواعلبهااسئنفطو)الذينالتشرايدىيهاصنعتهما

**

المقدسالكتابدراساتهجمل

الأخيرةالقرونخلالمستفيضةلدراساتالمقدسالكتابأسفارتعرضت

إلىدراستهمانتهتوقد،والمسيحيةاليهوديةءعلمامنكبيرعددفيهاشارك

yor
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منبشىءئيئأنهنايكفيناولكنعرضهامجالهذاليسمحددهونتائجتقارير

هذهمنالقرآنموقفمنئستخلصماوبينبينهانقارنثمالعامةخطوطها

.الأسفار

أساسيتين:زاويتينمنالمقدسالكتابدراساتلمجملنعرضولسوف

أسفارهفىنظرة:والمانية،أسفارهعنالعلماءقالهمالبعضعرض:الأولى

.الأسفارهذهحقيقةبنفسهيلسىأنالعادىالقارىءبهايستطيع

مملأ

القديمالعهدأسفار-أولا

القديم:العهدأسفارعنحديث)أ(

بينأدبىنشاطهناككانلقدا:الأهريكيةالمعارلىدائرةتقول-ا

الإسرائيلية،الجماعةوقوانينالقبليةتقاليدهمفسجلوامبكرعهدفىالإسرئيليين

منوالأنبياءالكهنةبهينطقوماالعبادةوترانيمالشعبيةالأغانىبجانبوهذا

بالتدريجتظهربدأتالإسرائيليةالطائفةحياةاستقرتأنوبعد..ووحىكهانة

اللقائدية.لحياتهاركائزالطائفةاعتبرتها،الآدابهذهمنعناصرقصدغيروعن

كتاباتإلىبذلكوتحولتبهتفردتخاصأوقارا"العناصرهذهأعطيتوبهذا

نأثنلدهميدرلمالكتبلهذهالأصلمدالكئابانشكولا.مقدسة

الطائفةصياهفىالقداسةهذهمثللهسيكونوسبلوه!لتهوهها

.)1("الأباممنبومفى،الإسرائبلبة

القانونيةصبغتهالقديمللعهدالرئيسيةالأجزاءمنكلاكتسبوقد"-2

كالاتى:بيانهاطوللةقرونمدىعلى

613صالثالثالجزء:الأمريكيةالمعارفدانرة(1)
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م.ق004عامحوالىشرعيته(الخمسةموسىأسفار)للناموساكتمل"

عامحوالى(ملاخى..أرمياء-ءأشعيا-صموئيل-يشوع)والأنبياء-

أخبار..نيالدا-يوبأ-الأمثال-المزامير)الكتبوأما-.مق002

.1()"ميلادية09عامحوالىفكانت(الأيام

،0912عامىبينتتراوحللتوراةموسىتلقىتواريخكانتوإذا..هذا

قدوصلتناالتى"الناموس"أسفارأنالواضحمنصارم.ق0125

القانونية.صورتهاوأخذتبناوهااكتملحينقرونثمانيةمنأكثراستغرقت

فكليهما"الكتب"و"الأنبياء"لأسفاربالنسبةكثيرأالحاليختلفولا

قانونيته.ليكتسبعدةقرونا"استغرق

الوثائقمنمجموعةأنهإذ،متجانسغيركتابأالقديمالعهديعتبر"-3

.متعددلغوىتراثدهمرجالبواسطةعامالأدفعلىتزيدفترةخلالتكونت

القديم،العهدلكتبالأصلىالمؤلفينطنسخةأيةتصلناولم

منعديدةأجيالإلينانقلتهافقدأيدينايينالتىالنصوصأما

غمرو!تدالكتبةأنتبئنوذيرةسواهدولدينا،والئ!مئاخآلكتبة

الرئيسىعملهمكانالتىوالأسفارالوثائقنىقصديدونأوثقصد

..ونقلهاكتاثتهاهو

الكلماتبعضسمعأوءةقرافىأخطأواحينقصدبدونالتغييرحدثوقد

الكلماتمنفصلهيجبمابينالتفريقفىأخطأواأو،هجائهافىأو

السطرأوالكلمةينسخونكانوافإنهمكذلك.واحدا"تركيبأيكونأنيجبوما

فىتغييرهموأما،بأكملهافقراتبلكلماتكتابةينسونوأحيانا"،مرتين

يتصورونهاكانواحين.بأكملهافقراتمعمارسوهفقدقصدعنالأصلىالنص

الكلماتبعضيحذفونكانواكماأيديهمبينالتىصورتهافىخطأكتبتقد

..توضيحيةفقراتفيضيفونالأصلىالنصعلىيزيدونأوالفقراتأو

623ص:السابقالمرجع(1)
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تتعرضلمالقديمالعهدوثانقيانللافتراضيدعوسببيوجدولا

سبقتالتىالفترةنىالأتلعلىالنسغىالفسادمنالعاديةللائواع

مقدسة.أسفارأاعتبارها

بالكتبةغرقتالوثائقهذهلرعايةنفسهاخصصتطائفةاليهودبيننمثمأولقد

ولمبالأسفاريينأخيرأالطانفةهذهسميتوقد..عزراسفرذلكإلىيشيركما

لها،ومترجمينالوثائقعلىخفاظأكانوابل،النسخعلىمقصورأعملهميكن

الكلمة.معنىدلومؤلفل!يل

إلىذلكبعدلئترتجمالقانونيةصورتهالنصأخذأنعملهمنتهيجةمنوكان

.الأخرىالفغات

بعضالنصعلىأدخلتقدالأسفاريينجماعةفإنللأسفارالاحترامزادوحين

الوثنيين.معبوداتج!أسمائعثتوهأو،إسرائيلإلهاسمئبخلالتىالتغييرات

أحدثيستخدمونوأحيانأمفهومةغيرلهمبدتفقراتئتقحونكانراكما

النصفىدديناظاهرهذافكل،القديمةاللغةمنبد!اللغةإديهصارتما

.)1("لنانقلوهالذى

،

أخرىوأسفاركتبإلىالبومنعرذهالذىالقديمالعهديشير-4

يشوع،15-21:14العدد:مثلأسفارهإليهاوتشيرالآنموجودةغير

.)2("11:41الأولالملوك،8:االثانىصموئيل،"01:1

*

التاريخىالتقويمإن":البريطانعةالمعارتدائرةوتقول-5

فيه.موثوقغيرأمرأكثيرةلاعنهاراتصارتدالقديمالعهدلأحداث

وفىعليهئعتتدتاريخىتقويمبعملتسمحالظروفتكنلمالمملكةقيامفقبل

n-1\615ص:السابقالمرجع(1)
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وقوعهامنعديدةقرونبعدأضيفقدالقديمةالأحداثتاريخفإنالأمرواقع

الأخطاءفإنالمملكةتكوينبعدوحتى..فقطمطهريةفيهاالدقةودرجة

منعنراتبضعنحوالأحداثتواريخفىالخطأصاربحيثالأرقامإلىتسريت

السنين.

حتىالإنسانخلقمنتبدأالتىالقديمةالفترةلأحداثالتاريخىفالتقويم

لأسفارالكهنةرواياتباسمئعرفماعلىيعتمدمصرمنإسرائيلبنىخروج

إفا-داثماثكنلمإن-الفالم!نىهناالأولامإن.الخمسةمرسى

!دههال7المباهدانىالهارزةالملاحطاتومن.مصطنعةارتامهى

ويخاوالإكريقعةالسامريةالنسنتل!منكليينالأرتاماحتلاتنى

إبراهيم.مولدحتىاغلقبدءمنللفترةبالنسبةوذلك،اليهريةالنسئة

الإغريقية.النسخةفىترتفعبينماالسامريةالنسخةفىالأرقامتنخفضإذ

بينما،عامأ1656الطوفانحتىالخلقبدءمنللفترةئقذراليبريةفالنسخة

الإغرلقبةالنسخةوفى،عامأ7013السامريةالنسخةفىتقديرهايبلغ

.عاماء2262

عاما،365إبراهيمدعوةحتىالطوفانمنللفترةاليبريةالنسخةئقدركذلك

1145الإغريقيةالنسخةوفى،عاما"1501السامريةالنسخةفىهىبينما

عامأ.

لووحتىالتاريخيةالقيمةعديمةولكنهابابليةأضولإلىترجعالأرقامه!هإن

منالإسرائيليدلخروجتاريخا"..مق191،عامئقدرالمىالنظربوجهةأخذنا

يرجعالخليقةبدءتاريخفإن-المحتملمنأكثرمبكرتاريخأنهرغم-مصر

حسبم.قهr1'8عاموإلى)العبريةالنسخةحسبم.ق4157عامإلى

عامبابلفىحدثتقدالبشرألسنبلبلةتكونكذلك(الإغريقيةالنسخة

النسخةحسبم.ق6603عاموفى)اليبريةالنسخةحسبم.ق1025

.(الإغريقية

VOV(ءلأنهياراالنهؤ-79)
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علىالإنسانطهورتؤكدوالباكلعينللمصريينالقديمةالأثارلكن

المذكورينالتارينينمناىكملالزمنمنطويلةلفترةالأرضوجه

والهادـىالهامسالإصحاحينفىالمذكورةالأرتامإن.الحليقةليدء

الأسفاركتبةيتصورهكانهاسوىتبئنلا،التكوينسيفرمنعثمر

.)1("الفايرةالأبامتلكتواريخعن

**

القديم:العهدأسفارفىنظرة)ب(

الإطلاقعلىيقالماأصدقبأنللقوليكفىالا!حتىعرضناهماإن

فىالقرآنذكرهماهوالكتابأهلمنوحفطتهاالقديمالعهدأسفارفى

ظهرفلقد13(:المائدة)!بهذكرواهمئاخياا"ت!مئواه!:الدقيقتعبيره

كانوكيف،الكلمةالحرفىباتغنىالأسفاركتبة(نسيان"كانكيفبوضوح

وأعمدأوالتركالتحفظفىالإهمالتعنىالتىالأخرىبمعانيها"نسيانهم"

.والضياعالفقدعنهنتجمماسهوا"

فىالدقةدرجةالقارىءبهايدركبسيطةلأمثلةمحدودا"عددأالآنونعرض

.الأسفارهده

مملأ

حسبموآبأرضفىالربعبدموسىهناكمات":التوراةتقول-9

يعرلىولمفغوربيتمقابلموآبأرضفىالجواءفىودفنه.الربقول

.6(-35:5تثنية)"البومهذاإلىتبرهإنسان

وصفهوإنما.اللهعندمنوحيأموسىبهيأتلمالقولهذاأنالمؤكدمن

عشراتمنبالكثيروقوعهابعدللأحداثتصورهمحسبالكهنةعملمن

تعاقبتأجيالأأنهذايعنىإذ"اليومهذاإلى":قولهمعليهيدلكماالسنين

موسى.قبرمنهاأحديعرفولاالتوراةكتابةحتىموسىموتمنالفترةفى

015صالثاكالجزء:البريطانيةالمعارتدائر(1)

YOA

http://kotob.has.it



النسخةأهمهامنالقديمةالعبريةعنالقديمللعهدتراجمبعنوظهرت-2

اللاتينيةوالنسخة-السوريانيةوالنسخةالأراميةوالنسخةالإغريقيةالسبعينية

هذهبمقارنةأنهإلا،الهديثالعبريةالنسمخةعنأحيانأالنسخهذهوتختلف

منيتضحكماالأصلىاليبرىالنضإلىأحيانأالوصوليمكنفإنهمعأالنسخ

الآتى:المثال

منسقطتقدطويلةفقرةأننجدأ،(:)،1الأولصموئيلسفرفى"

السبعينيةالنسختينفىالفقرةتلكبقيتحينعلىالحديثاليبريةالنسخة

النصمنفقذتالتىهىالأسودبالبنطكتبمتالتىوالكلمات.واللاتينية

:الجبرى

الدنبكانإزا.العومعبدكجمبلملمازاإسرائيلإلهللربشاولوقال

إزاولكناوريماعطإسرائيلإلهيارب،اينىيوناثاننىاونى

ثمبم.اعطإسرائطشعبكنىالذنبكان

."فخرجواالشعبأما.وشاوليوناثانفأخذ

نإنقولالكلماتهذهكلاليبرىالكاتبأسقطأجلهمنالذىالسببولمعرفة

إسرائيل،:لكلمةالفقرةأولقرب،إسرائيل:كلمةمنقفزتاقدبدلاعينيه

-يدرىأندون-تلقائياحذفأنهذلكنتيجةمنوكان،نهايتهاقرب

.(1)"بينهماالواقعةالكلمات

كالآتى:الشائعةالعربيةالترجمةفىالفقرةهذهوئقرأ

."ننرجواالشعبأماوشاوليوناثاننأخذ"

معناها.الفقرةأفقدقدالكلماتتلكحذفأنالواضحومن

عليهمفأهاج3إسرائيلعلىالربعصبحمى":صموئيلسفريقول-3

الشعبعددجملةيوآبفدفح...ويهوذاإسرائيلوأحصامض:قائلأداود

ورجال،السيفمستلبأسذىرجلالفهاثةثمانإسرائيلفكانالملكإلى

.9(-أ:،2صموئيل))2("رجلألفهائةخسىيهوذا

السابق.المرجع()6222ص:الأمىلكيةالمعارفدانرب(1)
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:يقولفكتبالأعدادهذهتعجبهلمالأيامأخبارشفركاتبلكن

يوآبفدفع..إسرائيلليحصىداودوأغوىإسرائيلضدالشيطانوقف"

ربلألفومائةألفالفإسرائيلكلفكانداودإلىالشعبعددجملة

السيف،مستلىرجلألفوسهعينمائةأرحويهوذا،السيفمستلى

.6(-ا:21الأولالأيامأخبار)"معهميعدهمفلموبنيامينلاوىوأما

وهومليونثلثمنيقرببماالتعدادفىزادتقدالثانيةالروايةأنفنجد

مقدسأ.وحيألاعتبارهإمكانيةأىالكلامهذامثلعنينفىخطأ

بعشاملك،يهوذاملكلآساالثالثةالسنةفى":الملوكشفرويقول-4

."سنةوعشرينأربعأترصةفىإسرائيلجميععلىأخياابن

33(:51الأولالملوك)

عوضأابنهأيلةوملكترصةفىوديخنآبائهمحبعشااضطجع"أنوبعد

...عنه

علىبعشابنأيلهملك،يهوذاملكلأساوالعشرينالسادسةالسنةوفى

السابعةالسنةفىفقتلهوضربهزمرىفدخل..سنتينترصةفىإسرائيل

.،عنهعوضأذلكوملكيهوذاملكلآساوالعشرين

.:161الأولالملوك) - A)

يهوةا،ملكلأساوالعث!رينالسادسةالسنةنىانهيتهدةلكمن

السادسةالسنةونى.الأمواتعدادنىإسرائطملكيعشاككون

.سنواتعشرموثهعلىمضىقديعشاككونلأساوالثلاثل!

والثلاثينالسادسةالسنةفى":فقالواذلكنسواالأيامأخبارسيفركتبةلكن

أحدأيدعلكيلاالرامةوبنىيهوذاعلىإسرائيلملكبعشاصعد،آسالملك

.(16:1الثانىالأيامأخبار)"يهوذاملكآساإلىيدخلأويخرج

026
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كيفإؤ،فاحشضطأفىوقعتقدالروايةهذهثكونةلكوعلى

ملكآساليحاربسنل!ثعشرموتهثعدإسرائطملكثعشايصعد

ا؟ابوذ

**

نتاجمنكانولقد.القديمالعهدأسفارتحتويهمماكثيرمنقليلهذاإن

التىوهىالكاثوليكيةالكنيسةوجدتأنعلمائهابواسطةالأسفارهذهفحص

عليهاأن-اللهمنبهموخىالكتابكلواعتبارالإلهامبعقيدةبشدةتتمسك

كحثفلقد.فيهاءالمراتقبلتعدلمالتىالحقائقهذهمثليواجهبيانإصدار

هذه6591(-11)62للفاتعكان)1(الثانىالمسكونىالمبمع

العهدأصمفارنصوصيعضفىاحطاءيوبودتتعلقالتىالمشكلة

منسنواتثلاثبحثهااستغرقمقترحةصيغخمسلهوقدمت،القديم

إلىصؤتإذالساحقةبالأغلبيةحظيتصيغةقبولتموأخيرا"والمناقشةالجدل

عنالرابعةالمسكونبةالوثيقةفىأدرجتوقد.أصوات6ضد2344جانبها

إلىتشبر(30ص-الرابعالفصل)القديمبالعهدتختصفقرة"التنزيل"

معارضة.بأيةيسمحلاوبشكلالنصوصبعضبطلانوإلى،بهشوائبوجود

نصه:ماالفقرةهذهوتقول

وضعهالذىالحلاصعلىالسايقالإنسانىالوضعإلىيالنطر"

هوومناللههوقنبمعرفةللكلالقديمالعهدأسفارتسمح،المسبح

عددهفىاللهلهايعصرتالتىالطريقةمعرفةعنتقللابماالإنسان

وشىءثموائبعلى!توىالكعبهذهأنغير،الإنسانمعورحمته

.(Y)"إلهىتعلبمعنث!هادهففيهاؤلكومع،البطلانمن

الأسفارهذهبقداسةالمؤمنينمنكم:الآننفسهيطرحالذىالسؤالإن

الكنيسةقررتهالذىهذايعلم.اللهمنبهموخىإلهيأتعليمأواعتبارها

؟وبطلانشوائبمنتحتويهومابشأنهاالكاثوليكية

95،06ص:المقدسةالكتبدراسة(2)9186عامنىالأولالمجمعغقذ(1)
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؟الأسفارهذهمنذللثعلمواالذينموقفهوماثم:آخرسؤالذلكويتبع

شئىوفى،القرونعبرأناسأهناكأننقرريجعلنا-التاهـلخءاستقراإن

يظلونسوفوالعلميةوالفكريةالدينيةوالأوضاعالثقافاتوبمختلفالأرضبقاع

سوائبمنبهالحقعماالنظربصرفمعتقداتمنتوارثوهماعلىيدافعون

..وأباطبل

الإنجيل:فىالمسيحقالهماأرددأنإلاأملكلاهؤلاءفإلى

.،ذييحةلارحمةأرلدإنى،هوماوتعلموااذهبوا"

13(:9)متى

***

الجديدالعهدأسفاو-ثانيا"

الجديد:العهدأسفاوعنحديث)أ(

المسيحيةمحلماءأبحماثخلاصةفيهجمدث)1(كتابأأصدرثأنسبق

ذلكفىماإلىبالإشارةا!تفاءيمكنوكان.الجديدالعهدلأسفارودراستهم

إطلاععدماحتمالأنإلا،الأسفارهذهعن-الآدط-الحديثعندالكتاب

أقوالعننقلأمنهبعضاقتباسإلىيضطرنىالكتابذلكعلىءالقرابعض

المسيحية:ءعلمامنالعقات

عهدأتكو!المقدسةكتبهمأنيعتقدونيكونوالمالأوائلالمسيعينإن"-1

متبانسغعركنابالجديدالمهدإفي..القديمالعهدعنيتمبزجديدأ

اولهمنثسودهوامدةنطروبهةيمثلىنهولائغئعشتاتانهزلك

.)2((منعلفةنطروجهاتيمثلالواتعنىلكنهآفرهإ

51ص:السابقالمرجع(2).السيعيةالعقائدمصادرفىالمسيح(1)
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الأناجيلأنمنالعلماءتحققالأخيرةعاما"وخمسينالمائةفترةفى"-2

يوحنا()الرابعالإنجيلعنتختلف(ولوقاومرقسمتى)الأولىالثلاثة

ومضمونأ.أسلوبأ

الأناحيلقبلتلوأنهلدرجة..عظبميعنهمالافتلالىإن

فإن،كهاوهوثوولصحيحةياعمبارها(الأولىالثلاثة)المتشايهة

.)1("يوحناإلمحبلصحةعدمهوذلكعلىيترتبها

تشكلتالتىللكبفعةيالنسبةهؤكدههعرفةلدينالبس"-3

)2(.،ذلكفبهتفررالذييالمكانولاالأركعةالأناجبلتانوئبةبموجبها

هن،الأولىالمسبحيةالكتبهنكببرعددأشفطلةد"-،

مثل:المحذوفةالأناجيلمنأساسأتتكونوهذهالقانونىالجديدالعهد

مثلبهامعترفغيررؤياوأسفار..وبطرس،والمصرييناالعبري!أناجيل

والرسوليين.الآباءوخطابات..هرمسوراعى،بطرسرويا

العهدأسفارتانونيةفيهصددتالذىالمضبوطالعاريخأنعلى

.)3("مؤكدغيرالجديد

a-"فنيتالجديدالعهدلكتب(الإغريقية)الأصليةالنسخإن

فىالمسبحبوناستخدههاالتىالنسخكلوإن..طويلةمدةهنذ

نفسغشبهاقد.(م325عآم)نعقيةهبمعسبفتالتىالفمر

إلىالوصولتمقديكنلمالطباعةاختراعحتىأنهذكرهيجبومماالمصير

اللاتينية.أوالإغريقية:الجديدالعهدنصوصمنأىفىكاملاتفاق

هثلقصدعنحدثتفدالهامةالمغيراتفإنالأناجيلهوتفأما

مناستمدقدمنهابعضأفإنوبالتاكيد.يثملطفقراتإدفالاوإضانة

تختلف(الجديدللعهداالمخطوطاتهذهجميعنصوصإن..خارجىمصدر

17118192ص:السابقالمرجع(1)

،1،،0ص:السابقالمرجع()3

02ص:السابقالمرجع(2)
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كانومهما.الخطأمننجاقدمنهاأئابأنالاعتقاديمكنناولا،كبيرأاختلافأ

التىالنسخكلفىبقيتالأخطاءوهذهأخطاءارتكبفإنهالضميرحىالناسخ

الأصلية.نسختهعننقلت

لتغييراتتعرضتالأصبامحمعنىالموبودةالنسخاغلبإن

القراءهإعادةدانماعملهميكنلمالدينالمصحح!أيدىعلىاحرى

.)1("الصحيحة

مملأ

القرآنفى"الحق"بقولثانيةمرةللتذكيربكفىالضئيلالقدرهذاإن

الأقوالفىتابعهموقنوكهانهاوكاتبيهاالجدبدالعهدأسفارعن

خظأقتسئواهميثاقفئمأخذناتصتارىإئاقالوا.ا!ذينؤمن):وا!فعال

.(14:المائدةآ!بهذتهرواهفما

....الكلمةمعانىبكلتماما"لقد!نسوا..نعم

يوح!إلىو،لبغضتاةالغذاؤةتئتفئم)اللهأغرىأنالجزاءكانودقد

.(64:)المائدة!النياقة

كثيرفيهوساركهم-المسيحيون-النصارىهؤلاءدفعه،فادحأالعمنوكان

بهم.المسيحيونربطهمأو،بهمارتبطراالذينالبشريةءأبنامن

تلكفىالمأساويةقمتهاالنصرانيةالأممبينوالبغضاءالعداوةهذهوتبلغ

الحروبهذهالقريبالمدىفىوآخرها،التاريخمدىعلىبينهاالمستعرةالحروب

للهوا...(4591-9391)نيةلثاوا(MA-4191)لأولىا:لعالميةا

العالميةالحرببوقوعالقطعنستطيعلاكناوإذا.الغدبهسيأتىبماأعلم

الرأسمالىوالغربى،الشيوعىالشرقى:المعسكربنكلاأنالمؤكدفمنالثالثة

هذاوكل.الهائلةالبشربةوالفوىوالأموالالمواردسبيلهافىويجندلهابستعد

نصرانية.أمموجميعها،المعسكرينهذينأممبينءوالبفضاللعدواةتجسميد

مملأمملأ

53عى:السابقالمرجع(1)
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الجديد:العهدأسفارفىنظرة)ب(

بينهافيماتختلفالأناجيلوخاصةالجديدالعهدكتبأنتمامأواضحا"أصبح

اختلافإلىأساسأيرجعاختلافوهو،تدبرهاققكليلحظهكثيرا"اختلافأ

واحدوهو-لوقاعنهمقالالذينأولنك،مؤلفوهامنهااستقىالتىالمصادر

الأمورفىقصةبتأليفأخذواقدكثيرونكانإذ":إنجيلهمقدمةفى-منهم

نأبتدقيقالأولمقشىءكلتتبعثقدإذأيضأأنارأيث..عندناالمتيقنة

الذىالكلامصحةلتعرف،ثاوفيلسالعزلزأيهاإليكالتوالىعلىأكتب

العهدأسفارفىالاختلافأمثلةمقمحدودأعددا"الآنونسوق."علمت

الجديد.

نأالأولقررحل!وذل!المسيحنسبنىولوقامتىاختلف-ا

ذىكماللمسيحأيأمريمتدعوهكانتالذى-مريمأمهرجليوسف

.داودينسلبماننسلمنبنحدر-8،(:2)لوتا

16(-7:امتى)

.داردينناثاننسلمنينحدرالثانىجعلهيبنما

Cry-3:23لوقاا0

نقلأالخلافهذا"بوكاىموريحس"بئنولقدأخرىاختلافاتبجانبوذلك

بينتهكما،(1)"والعلموالقرآنالتوراة"كتابهفىاكاثوليكيةمصادرعن

مصادرعننقلأوذلك)2("المسيحيةالعقائدمصادرفىالمسيح"كتابىفى

بروتستانتية.أغلبها

لوجدناهاوأحداثهالصلبعنالأئاجيلترويهبماأخذناوإذا-2

.الياءإلىالألفمننطافتلفتقد

Ar-78صانظر)2(115-501ص:المقدسةالكتبدراسة(1)
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القبضحادث":عنالأناجيلذكرتهماالقارىءيراجحأنويكفى

علىاليأسصرخة(والساعةاليوم)الصلبتوقيت-المحاكمات-وملابساته

قدالأناجيلبأنللقوليكفى،كثيروغيرهذلككل-الصلبشهود-الصليب

أحديذكرهمالرفضيكفىاختلافوهوبعيدا"اختلافأبينهافيمااختلفت

.الأخرىالأناجيلبروايةأخذناإذا،الأناجيل

نرفض؟وأيها،بهنأخذأيها

منمفرأيجدلا-الأناجيلترويهبماالتقليدىالإيمانعلىدرج-قارىءزبئ

.26(:الملك))1(!اللهيمئذاليلئمإئقا):يقولأن

وؤضيغوماتصئلحبقدالمسيحأنمنالتقليديةالمسيحيةبهتؤمنوما-3

التى"آلمجدليةمريمبدأتههذاالقيامةحديثفإنالأمواتمنقامثمقبرفى

وأخبرتذهبتحين9(:16مرقسأ"شياطينسبعةمنهاأخرجقدكان

وأتيا(يوحنا)الاخروالتلميذبطرسفخرج"الجثةمنخالالقبربأنبطرس

أيضا"دخلفحيننذ..القبرودخليتبعهبطرسسمعانجاءثم..القبرإلى

نأينبفىأنهالكتابيعرفونبعديكونوالملأنهمفآمنورأى..الاخرالتلميذ

.(9-02:3يرحنا)"الأمراتمنيقرم

يجهلكان-بالذات-التلاميذرئيسبطرسأنيوحناإنجيليؤكدذلكمن

كلهمللتلاميذالجهلهذاليؤكدلوقاإنجيلإنبل.المسيحقيامةعنحديثأى

:فيقولالقيامةحديثمنتعجبأأكثرهمكانالذى-بطرسوفيهم-

مريموكانت.كلهبهذاالباقينوجميععشرالأحدوأخبرنالقبرمنرجعن"

للرسل.هذاقلناللواتىمعهنوالباقياتيعقوبأمومريمويوحناالمجدلية

القبرإلىوركضبطرسفقام.يصدقوهنولمكالهذيانلهمكلامهنفترائى

."كانممانفسهفىمتعجبأفمضىوحدهاموضوعةاكفانونظرفانحنى

.(12-24:9لوقاا

917ص:المسيحيةالعقاثدمصادرفىالمسيح(11
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تنبأوتلاميذهالمسيحبينجرىحديثالناتذكرولوقاومتىمرقسأناجيللكن

03عكا:تقولفهى،الأمواتمنقيامتهثمبقتلهفيه

منوئرفضكثيرأيتألمأنينبغى(المسيح)الإنسانابنأنيعلمهمابتدأ"

.يقومأيامثلاثةوبعدوئقتلوالكعتبةالكهنةءوروساالشيوخ

علانية.القولوقال

قانعلأ:بطرسفانتهرتلاميذهوأبصرفالتفتينتهرهوابتدأإليهبطرسفأخذه

."للناسبمالكنللعهبماتهتملالأنكشيطانياعنىاذهب

22(:9لوقا،23-16:21متى،33-8:31مرقس)

قيامةأنتعنىالصورةهذهضوءعلىوتلاميذهالمسيحبينالحوارروايةإن

لتلاميذهتعاليمهمنواحدةوأنهامنهمفروغأأمرا"أصبحتالأمواتمنالمسيح

."علانيةالقولقال"المسيحأنتذكرالأناجيلأنذلك،القتلمثلمثلها

القوللهأغلظأنإلاالمسيحمنكانماالتلاميذأمامبطرسفيهراجعهولما

.بالشيطانولنعبه

كانتالمجدليةمريمبهاءتجاالتىالقيامةرواياتأنذلكبعدوجدنافإذا

النتيبةنإن،تصديقهيمكنلا"كالهذيان"كلامأورفاقهلبطرسبالنسبة

جرىإنهعميلالذىالحوارذلكأن:هىكهاالتيسليممنمفرلاالتى

علىيحدثلملعاممهثمكقتلهفطتنهأوال!ى،وتلامطهالمسعيين

نأيعدولاالأنابطنىالهوارؤلل!عنصدهماوان،الإطلاق

.)1("كعدفيماإليهاأدخلتإضاناتيكون

الرابع.البأب-المسيحيةالعقاثدمصادرفىألمشح:كتابراجع(1)

267

http://kotob.has.it



الراهنة،بصورتهاالأولالمسيحيةمبشرهوبولسأننيهشكلاومما-4

ولمالمسيحتلاميذمنقطيكنلموهوالجديدالعهدأسفارنصفئئ!متبوإليه

بولسبهاشتهرمالكن.حياتهفىواحدةمرةولوإليهوالحديثبرؤيتهيحظ

عداوة،والمسيحيينللمسيحيةعداوةاليهودأسدمنكانأنه-الأول:شيثان

:(شاول)بولسعنالرسلأعمالشفريقولهذاوفى.القتلحدبلغت

إلىفتقدم.الربتلاميذعلىوقتلأتهددأينفثيزللمذكانشاولأما"

أناسأوجدإذاحتىالجماعاتإلىدمشقإلىرسانلمنهوطلبالكهنةرئيس

.،أورشليمإلىموثقديسوقهمءنساأورجالأالطريقمن

2-9:1الرسلأعمال)

السماءمنالمسيحلصوتسماعهفجأةأعلنبولسأنفهو-الثانىوأما

دعاتها.أكبروصارالمسيحيةإلىتحرملالساعةتلكومندمشقإلىذهابهأثناء

بصورتينالرسلأعمالسيفريحكيهاالمسيحصوتمعبولسقصةلكن

لتلكشهودا"كانواإنهموقيلبولسمعللمسافرينبالنسبةتمامأمتناقضتين

الأولى:فىعنهميقولفهو.الحادثة

ولاالصوتيسمعونصامتل!فو!فوامعهالمسافرونالربالوأما"

.6(-3:)9،أحدألهنطرون

.:بولسلسانعلىتقولفإنهاال!ميفرذاتقصئهاالتىالثانيةالروايةأما

بسمعوالمولكنهموارثعهواالنورنطرواسكانواوال!كن"

!.9(-22:6)"كلمنىال!ىصوت

05كرواولمسمعوا:شهودـيولسكدالأولىالرواكة!سينعلى

0001يسمعواولمراوا:ن!نهمالثانيةالرواكةصسبوعلى
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..تعليقإلىيحتاجلاواضحالتناقضإن

ساولجاءلما"إذ،بولسفىسكواحينحقعلىالمسيحتلاميذكانلقد

أنهمصتدقينغيريخافونهالجميعوكانبالتلاميذيلتصقأنحاولأووشليمإلى

.36(:9:الرسلأعمال)(،تلميذ

*

علىودل،الحديثفىوقل،المقامهذافىقيلماأفضلالقرآنيقولحقأ

الحقيقة:

آفومةتئبغوا.ؤلآالخقغيرديخنكنمفىتقلوألاالكتابآفلتا!

.الممئبيلإ-اءستومغنؤضتفوا+كييرأؤآضتلوا.قئلمنضتلوا.قؤم!قذ

77(:الماثدة)

**مدر
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المقدسالكتابمعالموقفخلاصة

3-تمهيد:اكا

نبأ"الأوائلالمسلمونمنهفتعلمأمئةامةفىاللهرسولعلىالقرآننزل

حبكانولقد،"كينهمماوخكم،يعدهمماو!عر،قيلهمما

عماوالنصارىاليهودمنالكتابأهليسألأنمنهمللبعضدافعأالاستطلاع

لأسفارجرىماحقيقةالقرآنمناستيقنوقد-عباسابنفقامكتبهمفى

علىأئزكالذىوكتابكمشىءعنالكتابأهلتسألونكيف:وقال-السابقين

أهلأنحدثكموقديشبدممحضأتقرأونه،أحدث-ع!-اللهرسول

اللهعندمنهووقالواالكتاببأيديهموكتبواوغئروهاللهكتاببدئواالكتاب

قليلأ.ثمنأبهليشتروا

الحقيقة:تقرير-2

أهلكان:هريرةأبوقال،القرآنفىللغوالكتابأهلمنحملةفى

قالوهنا،الإسلاملأهلبالعربيةويفم!ئرونهاباليبرانيةالتوراةيقرأونالكتاب

فىالصحراءشمسوضوحواضحةالحقيقةبهقررقولأ-عط-اللهرسول

ئكذيوهم،ولا،الكتابأهلئصتذقوالا":قالإذ-النهاررابعة

."اللهأنزلوماياللهآمناومولوا

يمتنعما:فيهاالكتابأهلحوزةفىالتىالأسفارتلكأنيعنىهذاإن

بغيرها،وتلبسالحقيقةجافىقدفالأول،تكذيبهيمتنعماوفيهاتصديقه

صدقأ.ونطقحقأقالفقدالثانىوأما

أهله:منشهود-!

نفوذهواستمراللهرسولحياةفىبناؤهواكتمل،شامخأدينأالإسلامظهر

اليهوديةالدينيةالسلطاتموقفبقىالطويلمسارهوخلال.العصورعبرفعالأ

السنواتلكن.والقرآنبالنبىوالكفرمحاربتهعلىقائمأمنهوالمسيحية

الهامة.التطوراتبعضفيهاحدثتالأخيرة
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منبعضأنذكرأنهنايكفيناولكنالتطوراتتلكلعرضمجالهذاوليس

كانوإذا.وعلمائهاهيناتهافىممثلةالكتابلأهلالدينيةالسلطاتشهادات

هوالمجالهذافىحدثتطورأهمأنإلاللإسلامالكاملقبولهميعنىلاهذا

بعضفىنصوصهتطابقتاقترابأالمقدسةأسفارهمعنشهاداتهماقتراب

.الإسلامشهاداتمحالأحيان

القديم:العهدأسفارعنالبريطانيةالمعارفدائرةتقول()أ

الصدقكلصتوىلاالأسفارهدهأن:الواضحمناصهحلقد"

.)1("يصادقالأسفار1هدصمويهماكللعسوأن

0001حقأعجبأ

:قالحينومعنىلفظأاللهرسولمحمدبهنطقأنسبقماهذاأديس

!؟،ئكذيوهمولائصتدتوهملا"

الإنجليين.لطائفةالثالثالتبشيرىالمؤتمركندافىغقذ6391عامفى()ب

بحثهفىالكنسيةالتبشيرجمعيةسكرتير"وارنماكسكانون"قالهمماوكان

المؤتمر:إلىالمقدم

لديناثكونانالواببوهن.مغتلفةثطرقاللهجملىلقد"

الفارةلكنىكتكللمكاناللهاانالقولعلىلئصئرالكافيةالشباعة

إلىالوحىبذلكيقصدوهو)2((مكةفارجالملالتلكنىيقعال!ى

.ءجراغارفىبدأحينمحمدالنبى

المؤتمرهذاعنتقريربكتابةإليهغهذالذى"واتيلىبطرس"ويتحدث

ألفاظاستخدامتجنبالمحالمن":(وارنكانون"بحثعنفيقول

التىالأحادـيثأكثرمنواصدأكانلقد.عنهالحديثعندوالسموالابداع

105ص-نىالثاءلجزا1\(

،!الاا!م!18.0)2(
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الفكرنىسعةمنبقعزلماوةلك;حعاطعلةثأثمرأإلمهااسعمعث

.)1("الرفلاووضوح

عنفقرةللفاتيكانالثانىالمسصدونىالمجمعأصدر5111عاموفى)!(

فيها:ءجاالقديمالعهدكتصب

."البطلانمنوشيءشواشعلىمحتوىالكتبهذهإن"

الأراجيفوإذاعةفيهالذعوعلىهصئروندهوالجاحدونالقرآننزلومنذ()د

وأقامالمواقفتلكعليهمالقرآنسجلولقد.بهءجاالذىالنبىحولوالترهات

الدين.يومإلىوأشياعهمأعجزتهمالتىالحججعليهم

قوئمغلث!وصآغانصةافتراةإفلصئإلأغأيمان):قالوهمماكانلقد

اكتتبقاالأؤلينأستاطيرؤقائواه*ؤزورأطالطءواهتجاققذ،آخرون

.(صه-4:الفرقان)!ؤأصييلأئكرةغليهئفلىقهيئ

ؤغأيمحصمىإلئهئلحدصورصالصذىئممتارص،تمثترئغلصئهإئمصا!:وقالوا

I.(301:النحل)!فبينغربىبممتار I I I

يعطىأنمنبدلأ،بتعليمهيظهرأنالخرافىالمعفمبذلكالأولىكانلقد

...القلوصبوتحجرتالأبصارعميتوقدالحيلةماولكن،لغيرهالفضل

مصدرهأنيدعونداموافما،التحدىميدانإلىيستدرجهمالقرآنكانولقد

سخريةفىفقال،بمثلهالإتيانإلىدعاهمفقد،إلهيأوحيأوليسأرضىبشرى

ألممة:

كائوا.إنفئدهبخديثقليأئواه*ئؤفئونلأتل،تقو"لةيفولونأئم)

صص"صص!.(34-33:الطور)!صتادقين

مصنو،دهعصواهصسريلتئشلهسئوصربغمثئرنصأئواه!:لهمقالأنويعد

فتحداهم("عاد13:كهـ)صقودصتاذقينكئئئمإناللهدونقناسئتطغئئم

أجمعين:الناسصمخاطباصفقال،واحدةبسورة

71ص:السابقالمرجع(1)
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فثلهفنبسئورةقأئوا!غئدتاغلىتر!تاففازئبفيكئئئمؤإفي!

.أ(3:البقق)(صتادقينكئئئمإناللهدودطمنبهئمشئقايمو،د.غواه

علىالعجزكتبفقد)1((لأفرومالخلقلة!ممنتنزيلأالقرآنكانولما

ؤفودقاا!تىالئارفائفواهتفغلواهؤلنتفغلوا+!ئمقإن!:فقالمعانديه

.(24:البقرة)!يلكايخرينأجمدت،لحخازةومالئاش

لاالفرآنقذابمثل!يأئواهأنغلىلجنومالإئممناختتذتقئنيفل)

.88(:ءالإسرآ)(ظهيرا"لبغفقبغفئفئمكانؤلؤبمثيةيأئون

مملأ

بعضيضابهقصصأيعرضالقرآنرأواحينالكتابأهلمنللكثيرحلاولقد

كتبعلىالنبىاطلاعمنالكفارقالهأنسبقمائرددواأنأسفارهمفىما

وترديدها.الأوثين

حين-المسيحيينالباحثينبعضقوللهدمهأساسالزعملذلككانولو

والأناجيل،التوراةوخاصةالقديمالعهدأسفارمنكلأحاديثبينقارنوا

منخلاالقرآنأنلهمتبئنفقد-بينهمالمشتركةالموضوعاتفىوذلكوالقرآن

لمإنذلكيتأتىفكيف.غيرهفىالموجودة"والبطلانوالشوائب"الأخطاء

!؟إلهيأمصدرهيكن

فىأخطاءالقرآنقارىءيجدلا":".ىبوكاموريو"يقولهذاوفى

المسيحبأسلامالخاصةالأخطاءونعنىالأناجيلفىيجدهاالتىكتلكءالأسص

القرنفىيحدثالطوفانتجعلوالتى)القديمالعهدفىالأنسابواستحالات

فبالنسبةالأرضعلىمزدهرةحضاراتهناككانتعصروفى،المسيحتبل22

الدولةويدايةالقديمةالدولةنهايةتلتالتىالوسطىالفترةفىذلككانلمصر

القولمضحكأيكونفإنهالعصرهذاتاريخعننعرفماإلىويالنظر.الوسطى

.(الحضاراتكلالعصرذلكفىدمرقدالطوفانبأن

45:تعرالأا(1)

vvr(ءوالأنيياالنهوة-18)
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ىأبلايقؤلونالذينهؤلاءءادعاإلىنشيرأنالموضوعيةتفرضأخرىومرة

كانولو،التوراةمنكثيرأنقلقدالقرآنمؤلف-طي!-محمدأأنأساس

نقلعنبالعدولأقنعتهالتىالحجةماأودفعهالذىمصنلتساءلناحقأذلك

بعيدأنصهيضعالقرآنفىتصحيحوادخالالمسيحبأسلافيتعلقفيماالتوراة

الأناجيلنصوصدأنحينعلى،الحديثةالمعارفتثيرهنقدىمرمىأىعن

.(1)؟"هذهالنظروجهةمنبالمرةمقبولةغيرالقديموالعهد

مملأ

والمسهحعة،ةاليهودكالأسفارصقعقةالقرآنكئنلقد..وكعد

مصنيهاماوصخصح،الذصهأنزلهحقيقايامنيهاهاعلىفصدصق

عليهامهيمناجاءثم،ودطلانشواثب"منكثيرخالطهااساسبات

العالمعةإلىالمحدودةالقبليةهنالرسالةفنقل،وشرعاستحدثبما

لمغتلفومعالجاتوضواولتعالعممنذلكيتطلبههامع،الواسعة

العالمل!:ثهمالتىالقضايا

ا!كتابمنيذئهبينتتافصتذقأبالخقا!كتابئاليكؤآئز!نا)

صص.(8،ص:المائدة)صاعصليإؤمصسصيمنا"

ؤفدىفيهاختلفواها!ذىلفئملئبينإلاا!كتابئغلئكآئر!ناؤقا)

.صصص(6،:لنحلا)(ئنصمئونلصقوعوصزخمصمص

مملأ

وهى،بذاتهاتقوممعجزةهوإنماوأسفارهمالكتابأهلعنالقرآنحديثإن

منالعديدخلالوالتمحيصصبالدراسةالبشريةئخصئلهالذىالعلمأساسهامعجزة

يتعلمكانالذىالذهرسولمحمدبهقاللمامطابقةالنتيجةتأتىثم،"القرون

.لحظاتفىوحيأالقرآنمنالايات

.."ئكذصبوهمولائصصذقوهملا":كلمهجوامعمنكانلقد

.(،3:العنكبوت)..!القايئونإلأتغقل!ؤقا!معجزةإنها

*

242ص:المتدسةالكتبدراسة(1)
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الملكوتنبىمحمد

ئبمثثرونوحواريوهتلاميذهبعدهومن،عيسىوالمسيح،زكريابنيحيىءجا

."السمواتملكوت"أو"اللهملكوت"باقترابجميعأ

عظيمشئهو"السمواتملكوت"أو"اللهملكوتأن"الواضحفمن

البشريةتخليصفىئرتجىأملوهو.السابقةللنبو،توتحقيق،الشأنوخطير

ملكوت"أنالمؤكدومن.الرحيمالئراللهطريقإلىوهدايتهاأغلالهامن

باقترابه.ئبشئرءجاالذىالمسيحبعديأتىشئ"الله

!دأ

رؤساء"معحوارهففى.ورسالةنبوةيعنىالملكوتأنالمسيحبئنولقد

بنىمنالنبؤةبنزعالنذيرإليهمألقى،الهيكلفى"الشعبوشيوخالكهنة

الآخرين-إدىاللهرسالةبحملوأجدرأفضلأخرىلاأمةوإعطائهاإسرائيل

وئغطىمنكمئئزعاللهملكوتإنةلكمأقوللذلك":الشهيرةقولتهفقال

."ثمارهأتعمللأمة

!؟فعلوافماذاالرسالةوحملواالنبؤةإسرائيلبنوأوتىلقد

هوبماأعلموالله،لهمجرىمافاستحقوا،المرسلينوعصوابالأنبياءتربصوا

..آت

-يزاللا-نبىوهو،المسيحبعدالمئتظرالملكوتنبىمحمدجاءولقد

:تلاميذهمخاطبا"المسيحلسانعلىالإنجيلفيهيقول

.الآنتحتملواأنتستطيعونلاولكنلكملأقولأيضا"كثيرةأمورا"لىإن"

منيتكلملالأنه،الحقجميعإلىيرشدكمفهوالحقروحذاكجاءمتىوأما

."آتيةبأمورريخبركم،بهيتكلميسمعمابكلبلنفسه

ينتظرونه؟كانواالذينفعلفماذا..الملكوتنبىمحمدءجاوأخيرا"
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!...بهكافرأولكانوالقد

هوىونفوسمريضةقلوبمنالمأساويةأحداثهاتستقىمتكررةقصةإنها

.الهوىبها

...المخقصالمسيحقدومأجلمناليومإدىئصتلوناليهوديزالفلا

.رافضونلهوهمالبشارةوأعطىالرسالةوبلغ،قرنأ02منذالمسيحءجاودقد

تائدين:اللهمدكوتقدومأجلمناليومإدىئصتلونالمسيحيونيزالولا

."ملكوتكوليأتاسمكليتقدس..السمواتفىالذىأبانا)

ورسالته،القرآنوكتابه،محمدنبيه:قرنأ14منذالملكوتءجاولقد

.والنكرانوالصدالغفلةمنحالهمعلىبقوالكنهم،الإسلام

الإفكأحاديثونبيهوكتابهالاسلامحولئسجتحينغايتهالضلالبلغولقد

نأالأباطيلتلكلبثتماثم،شئفىمنهليشمابهوألصق،الباطلودعاوى

جيل.بعدجيلأيتوارثونها،ثأتراصارت

الكنعسةرأسالثانىإيركانالباياوقفحينالمأساةقمةوكان

بالحروبالبدءإشارة5901عامكليرمونتمجمعفىليعطىالكاثولعكعة

المحبةفىالمسيحتعاليمعنالأناجيلتقولهماكلبذلكمعطمأ-الصليبية

لسامعيه:ويقولبالكفرةالمسلمدينعتثم-والتسامح

ولكن.بينكمفيماوتتنابذونتتناطحونولكنكمأقوياءفرسانأنتم"

كونوالصوصاكنتممنيا،اتحدواتنابذتممنيا.الكفارحاريواتعالوا

.جنودأالا!

نساؤكمئلهكمولا،عواقيبتمنعكملا.المسعحعنللدناعتقدهوا

الله.سبيلفىالقتالعنأموالكمولاأولادكمولا

فهىلأنفسكمواحفظوهاالطاهرةالأرضانتزعوا.المقدسبيتإلىتقدموا

وعسلأ.سمنأتدر
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غيابكم.فىوأموالغمأموركموسنرتبالقتالإلىاذهبوا

!"اللهدهازؤدنىالتىيالقوةوخطاياكمنوككمذلكمساغفر

منهالأخذعلىالجميعيحرصالذىالميراثهوالأسودالحقدذلكاستمرولقد

القليل.أقلكانولوبنصيب

فىمثيريهامطامعتحقيقفىفشلتقدالصليبيةالحروبكانتوإذا

الشرقفىصليبيةممالكوإقامةخيراتهاواغتصابالأرضعلىالاستيلاء

إلىالدوليةالسياسةتحديدفىتتحكمتزاللاالعدوانيةروحهافإن.الإسلامى

.الآن

الهارحعةيوزارةالتخطيطتسمرئيس،روستوإيوجين"يقول

عامحتى"جونسونليندون"السابقالأمريكىالرئيسومستشارالأمريكالة

7I91:"العرييةالشعوبوبينبينناالقانمةالخلافاتأنندركأنيجب

الإسلاميةالهضارةبينخلافاتهىبل،شعوبأودولبينخلافاتليست

المسيحية.والحضارة

القرونمندوالإسلامالمسمحهةثينمحتدماالصراعكانلقد

ثصورةاللحطةهدهحتىسشروهواالصلههمةالحروللا)الوسطى

التراثوخضعالغربلسيطرةالإسلامخضعونصفترنومنذ.مختلفة

المسعحى.للتراثالإسلامى

للعالممدلعذهمىإلاامرككاانفىكدالكاهـ-سن!ةالطروتإن

معادـمةث!ف.لبعلهاوؤللة،ونطامهوعقهدثهنلسفته،الفركى

الدثنكلاقشلةوعقطل!ثفد!مفكهالاملاصاالن!رليللعالم

الصففىالمولفه!القفانإلاامرلكاثستطعولا،الإسلامى

وفلسفتهاللفتهاتتئكرفإنهاةلكعكسفعلتإنلأنها.للإسلامالمعادى

،(1)"ومؤسساتهاوثقانتها

52ص،2العدد:إسلاهىوعىنحو:سللة(1) 6 ، Y
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تدميرهوالأوسطالشرقفىالاستعمارهدفأنبوضوحيحدد"رستو"إن

يأتىلاهذافىوهو،الصليبيةللحروباستمرارا"وذلكالإسلاميةالحضارة

منجميعأتوارثوهمماوينهلالغريىالاستعمارغتاةتعاليميرددهوإنما،بجديد

السلطاتأشاعتهمابسيبمنهقلويهمملأورعبعليهوحقدبالإسلامجهل

.وخرافاتأساطيرمنحولهالدينية

هذادامما":اريطانباءوزرارنيس،حلادستون"قالمبلفمن

نأو!،الشرقعلىالسيطرةاوروكاتسعطيعنلن،موجودأالقرآن

.)1(،أهاننىنفسهاهىتكون

الصحفنشرتالأولىالعاتميةالمحربفىفلسطينبريطانيااحتلتوحد

قالهاالتىالمشهورةعبارتهتحتهاوكتبت"اللنبى"الجنرالصورةالبريطانية

."الصلمبيةالهروبانتهتالبوم":القدسفتحعقب

اللنبى""الجنرالالبريطانعةالمحاربمةوزير"جورجلويد"هنأوقد

الثامنة.الصليبحةالحملة:أسماهفيماالنصرلإحرازالبرلمانفى

عندماالفرنسى،جووو"الجنرالنفثهاالتىهىالسمومهذهوكانت

تدها":قائلأبقدمهوركلهالدينصلاحقبرإلىذورا"وتوجهدمشقاتتعم

."الدينصلاحياعدنا

سمههاد!نعةضلالاتثماروالمسعحرونالمسلمونيحصدوهكدا

لاشتعالوحعدأسبباالآنحتىتزاللا-يالإسلامالمععقدالجهل

يينهم.المتتالعةالهروب

**

،"فايسليويرلد"النسوىالمسمتشرقتأليف،41ص:الطرقمفترقعلىالإسلام(1)

الإسلامىالرقفىالأوروبيةالصحفمنلعددمتجولأمراسلأعمله2291عامفىبدأتدوكان

إسلامهأعلن2691عامالن!ساإلىعاداولموالاجتماعيةوالسياسيةالدينبةأحوالهدرسحيث

."أسدمحمد"باسموتسس
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تقعهىثم،ومبشريهاالمسيحيةءعلماعاتقعلىأولأتقعكلهذلكتبعةإن

القولويصدقهاالإنجيلفىالمسيحبتعاليميؤمنقنكلعاتقعلىذلكبعد

والفعل.

مملأ

وسرناوالمسلمينللإسلامالخاظئةوالنظرةالوسظىالقرونمسيحيةتركناوإذا

خرافاتمنسبقلماتكريسألرجدنا،العشرينالقونمظلعحتىالتارلخعبر

وأباطيل.

التبشيرإرسالياتيجمعللتبشيرعاممؤتمر6091عامبالقاهرةغقذفقد

إبريل،يومافئتيئوقد.المسلمينبينالإنجيلنشرفىللتفكيرانبروتستانتينية

بين62الإرسالياتمندوبىعددوبلغاللوقبابفىباشاعرابىأحمدمنزلفى

.والدانمركوالسويدوهولنداوألمانياوإنجلتراالمتحدةالولاياتمن،ءونسارجال

وصاحبالبحرينفىالعبشيرإرسالياترئيس-"زويمر"القسيسوانئذبئ

وسائل"اسميحملكتابفىثهأبحاخمغتوقد.لهرئيسأ-المؤتمرصعقدفكرة

عما"بحثعلىمنهالأولالفصلواشتمل"المسلمينبينبالنصرانيةالتبشير

صرحوقد؟لاأمواليهودالنصارىإلههوالمسلمونيعبدهالذىالإلهكانإذا

خالفه"زويمر"القسيسأنإلا،واحدالجميعإلهبأن"لبسيوس"الدكتور

لإلههمتعريفهمفإنئؤخدينيكونونمهماالمسلمينإن:فقالالرأىهذافى

.1()"ومحبةقداسةإلهليسالمسلمينإلهلأنالمسيحيينتعريفعنيختلف

...الناسءهؤلاأمرحقأعجيب

الخالصبالتوحيدواشئير،السابعالقرنمنتصفمنذكدينالاسلامغرتلقد

وأنبيائهوكتبهاللهرسالاتبكلوالتصديق،شئكلخالقالواحدالالهوعبادة

المسيح.وعيسىوموسىإبراهيمومنهم

تمحيص.أودراسةإلىالمسلمغيرمنتحتاجلاأوليةمعلوماتكلهاتلك

22صةالإسلامىالعالمعلىالفاز1()
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ليعلنقرونخسمةبنحوذلكبعديقف"الثانىإيربان"البابانجدذلكومع

فىالمسيحيةالدينيةالسلطاتوتستمر!..كفارالمسلمينأنالمسيحيةللشعوب

عامالتبشيرىالقاهرةمؤتمرفىئثارأنلدرجةباللهالمسلميهأإيمانفىالتشكيك

كبيريصرثم،واليهودالمسيحيينإلههوالمسلمينإلهكانإذاعماسؤال6.91

.الثلاثالدياناتفىواحدالإلهبأنالقولرفضعلى"زويمر"المبشرين

فإنالمسيحيينإلههوالمسلمينإلهدامماأنههوالموقفهذافىالسببولعل

بينبالنصرانيةتبشيريقوم-إذن-لماذا:هوبداهةذلكيعقبالذىالسؤال

.؟المسلمين

حقا"دينيا"هدفهكانإذاهذا-الوثنيينعلىالتبشيرنشاطيقتصرآنذاك

المبشرينمنكثيريفقدوآنذاك-العنصريةوالسيطرةبالاستعمارنفسهيريطولم

ومعنوية.ماديةمكاسبمنبهيتمتعونما

**

:جريدةصنسسنذسر.

عهدوهويبدأأنبوثمكوالإسلامالمسيحيةبينالعلاقاتفىجديدأعهدأإن

الفهممنواسعةآفاقا"ولفتحومآسيهاشرورهايكلالماضىصفحاتيطوى

الأحكامعنوالمجردهالجادةالدراساتنتيجةتأتىالتىبالحقائقوالإعتراف

المسبقة.

المسيحيةمنأفضلىفهمصقيقبإمكانيةينبئماالآفاقفىيدوجبدأولقد

بالأديانالمؤمنونفيهويواتجهالعالميةنحويتجهعصرفىوذلك،الإسلامنحو

ورسالته.باللهوالكفرالإلهادخطر-والإسلاموالمسيحبةيةاليهود-السماوية

القرنمنالعانىالنصفنىالكاثولهكهةالكنيسةايطلتنلقد

القوننهايةلىا!سايقينررسائهااسداعلنهانسهقماالعشوكن

فيضئتالتىيعونهاليوزلك،كفاوأالمسلميناعتهارمن،عشرالهادى

.6591-62الفترهفىكقدوال!ى"للفاكمكانالعانىالبمعنى
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ميأدئالأنثععرفالمسيحكنيسةإن":الرثائقهذ"قالتفقد

الإلهى.ألمحلاصلسرطبقاوالأنبياءالرسللدىئنيتتدعقي!تها

صسب-إيواهيمأثناءوهمالمؤمندجميعيأنفعلأتبترفنهى

النبى.زلكوسالةفىدافلون-العقيدة

التى،والمذاهبالاراءإلىالاعتباربعينفلننظرإخواننانحوالمحيةوبدافع

ئنبرالتىالحقيقةتلكمننواةتضمفإنها،ومذهيناآرائناعنكثيرأتبابنتوإن

..العالمهذافىئولدإنسانكلقلب

هموالدين،واحدأإلهايعبدونالذينالمسلمينأولأولنعانق

.،واسعةإنسانبةثقافيةعلاتاتوفىالدينىالمعنىفىإلبناأقرب

مملأ

المسيحى.الإسلامىللحواسالثانىالمؤتمرترطبةفىغقذأعاموفى

مدريدمطران،ترانكونأذ!لكى"الكاود!نالالافتتآحكلمةألق!وقد

تاله.ممافكان-أسهانعااساكفةورنعسى

شسيدكما،ألماضىبنسيانالمسميحيينالمؤمنينأنصحأنأودكأسقفإنى"

المجفوداتإن..الإسلاملنبىاحترامهمعنبعريواوأن!منهمالبابوىالمجمع

انبحثإلى،بعبدةغايةإلىتهدتالمؤتمرهذابهايتسمالتىواللاهوتيةالفكرية

الإسلامنبىمحمدتقديرعلىالمسيحيينتحمكالتىالبراهينعنأمانةبكل

..اللاهوتىفكرناوطرقالمسيحيةالعقيدةإلىاستنادا"إيجابييا"تقدبرا3

الإ-لامئقذوأنيستطيعكيفإذ،للمسيحىبالنسبةجدأهامثئهذاإن

ن%آأحبماضهحياةنىيبثهاصؤاذولابثهاالتىوالقيمنبيهمتقديردونوالمسلمين

نن!رأنيجبالذينللسلم!والاحترامالمحبةعدمعلىدليلاسيكونذلك

الكاثرليكى.المجمعفىبحفناكمابتقديرإلبهم

كنهاالدكنعةالوئعسيةالإسلامنمىلمملعدادهناأصاوللن

الأخ!طشيونعلإكميالقييعاوسموفامهمتىهذهفليمهـتوالإفسانعة
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إيباكيئحانبينارزأأنأريدأنىغير..بالمؤتمرالمسيحيونواللاهوتيون

وانشفالهاللهيوحد-إيمانهوهما-عديدةأحرىبوانبضمن-

يالعدالة.

عقبدةأهمإنها.وحياتهرسالتهسمةفهوالأحدياللهابمانهأما

لأهته.تركها

والاجتماعيةالدينهةالتطببقاتثمئىمعالعدالةإلىدعوتهوأها

إلىدعوتهيالدكرأحصأنأودأنىسد..انمةقتزالهافهى

.،كينهمالعدالة!قيقوإلىونساةربالأالناسسواسية

ممدأ

(إيرناندثكروثمببمل"الدكتورألقىقرطبةمؤتمروفى

!لذنتهاالتىالمزيفةللصورةوالسماسعةالاجتماععةالجلىور"عنبحثا"

نىاكدثانسبق":فيهجاءوتد-،محمدالنمىعنالمسيحعة

ا!سمحالة-مراتعدهذللدتررتكدأننىواطن-ساثقةهناسبة

لمحمدفنسبالعىالمزيفالنهىلفكرةوالنفسعةالتاركنعةالوبهةهن

منالأضرىالنمؤاتوأصحابوموسى!يراهيمسالنسهةنرفضهالممما

.ءانهعااعئيرواالدكنالعبرانيين

تدالنبؤةعالمأن-وتاطعةبئنةبصورة(منهم)نبىتالأنيحدثلمإنه

داموامامفتوحأيزالماالنبوةعالمفإناليهودىبالشعبيتعلقوفيما..أغلق

..المخلصالمسيحينتظرون

قطعىتأكيدأىيوبدلافإنهالمسبحبةيالهركةيتعلقفعماأما

وآثاربولسالقديسلرسانلقارئوأى،النيرةعالمانتهاءعلىيدلى

.51جيدذلكيملمالرؤياوسبفراحواريين

نىحاولتائنىلدربةنهىمحمدأأنيقهنىفإنيىيععلقوفيما

حقانمماكانمحمدأأنكيفاشرحان6891عامكتتتلى!را!عمة
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ويريدوليمكنهاللهأنوكيف،المسيحيةالدينيةالنطروجهةمن

."المسبحيةالديانةوجوديرغمللعربالنبىرسالة

*

المر!لزيةاالجامعةالثقانةتارلخأستاة"نايتإصناثعو"قالكذلك

ئفتبرمدىأىإلى"بعنوانقرطبةمؤتمرفىألقاهلهبحثفىبمدريد

:،المسيحبينقبلإمننبعامحمد

هواليومالاسلامإن..المعاصرةالكبرىالدياناتإحدىنبىهومحمدأإن"

مندولة2.1بينويجمعالثالثالعالمتئاراتيدفعالذىوهوحيةقوةأبر

الأولالعالمفىدولة.3أغنىمواجهةفىالمنحازةوغيرالناميةالدول

الشيوعى.الثانىالعالمدولمندولة02مواجهةوفىوالصناعىالرأسمالى

وإنماالآنموجودا"مذهبأ026إلىفقطليستشعبتقدالمسيحيةكانتوإذا

والبروتستانت،،الشرقيةالأرثوذكسية:كبيرةيثئقبثلاثإلىانقسمت

اليابانى-والزنوالهينيلنهالمهايانةإلىتشعبتالبوذيةوكذلك-والكاثوليك

وحدته.بأساسيحتقظيزالماالاسلامفإن

إنريقياونى.كدلكوتقدماولفحسباستمرارألهسىالإسلامإن

،الإسلام!ععنقانشنصل!مقاولالمسيحيةكعتنقشنصاهناكانلمحد

منتعانىالتىالدياناتمنكعرهاأويةللهوةنعرضاننريدولا

..واضحانقراضحالة

استنتاجالممكنمن؟الدياناتأتباعبينضرورىالاتحادأننرىولماذا

ؤحفأنالإنسانيةتاريخفىقطيحدثلمأنهذلك،سابقا"عرضناهمماالإجابة

علىللسيطرةبينهافيماتتصارعالدياناتكان!لقد.الصورةبهذهالإلحاد

نأب!دباللهالإيمانأى،الجامعةالعقيدةعنالدفاعأماماليومودكئاأتباعها

خطر.حالةفىالإيمانهذاأصبح

،الدياناتمنالعديدبينالمرجودةالاختلافاتتركومعالأمرنهايةوفى
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أما.أواحدأالإلهالعس:نمساءل،يعننابجمعنعماالنطروهع

وعيسى.وموسىمحمد:مشعركونفهميالأنيعاءيتعلقنيما

فىالمشتركةوعقائدهاالبشربةلتخليصومهمحاسمأمرالوحدةفإنوهكذا

الإله.

المسيحبة:الكبيرتينالديانتينبينالأولىبالدرجةذلكيكونأنويجب

والهندوكية.يةواليهودالبوذيةجذبذلكبعديمكنهماحتى،والإسلام

وتقديروفهمدراسةهىوالبعيدالواسعالهدفنحوالأولىالخطوةفإنولهذا

."المؤمنينجميعمنومحبوبانمؤسساننبيانوعما،ومحمدعيسى

مملأمملأ

النبيين:خاتمليسالمسميح5

ولما".والتكذببالسخربةمنالأنبياءسائرلهتعرضىلماالمسيحتعرضلقد

هذهلهذاأبنمن:وقالوابهتواحتىمجمعهمنىئقلمهمكانوطنهإلىجاء

وإخوته،مربمتدعىأمهأليست؟!النجارابنهذاأليس؟اوالقولمتاطكمة

أبنفمن؟اعندناجميعهنتهأخوالي!ستأو11اويهوةوسمعانوبوسىبعقوب

."وليعئروننكانوا11كلهاهذهلهذا

-الأنبياءمنغبرهمثل-كنبىوأنه.الحقيقةبتلكعالماالمسيعكانلقد

حكمةيمثلالذىتولهإليهمألقىولهذا،المواتفتلكمثليواجهوأنبدلا

وطنهنىإلاكرامةثلانىلعس:لهمفقال)).الزمانأحداثصذتتها

."سهوفى

(4:44بوحنا،4:24لوتا41-ا:6مرتس،57-31:45متى)

الأناخوعليهااتفقتالتىالقليلةالمقولاتمنواحدةهذهكانتلقد

الألهسعة.
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واحدوهو-إسرائيلبنىعندالمقدسةالأسفارتقولهبماعالمأالمسيحكانولقد

أهل،الصادتينمنقلةمنهموكان،فيهمظهرواالذينالأنبياءعن-منهم

هؤلاءوفى.ومحترفيهاالنبوةأدعياءمنكاثرةكثرةوبجانبهم،والحقيقةالحق

القديم:العهدأسفارتقولالكذبة

شعبىوأضلوابالبعلتنبأوا.حمالةالسامرةأنهعاءفىرايتتد)

إسرائيل.

بالكذبوشملكونيفسقون:هنهئقشعرماراكتأورشلهمأنصاءونى

أنهعاءعئدهن.ةشرهعنالواحديرجعوا!حتىالشراعلىنأيادىويشددون

تسمعوا!:الجنودربقالهكذا.الأرض!للفىنفاقحرجأورشليم

برؤيايتكلمون.باطلأيجعلونكمفإنهم.لكميتنبأونالذينالأنبياءلكلام

..الربنمعن3قلبهم

حلمت،:قائلينبالكذببأسمىتنبأواالذينالأنبياءقالتهماسمعتقد)

خداعأنبياءهمبلبالكذبالمتنبنينالأنبياءقلبفىيوجدمتىحتى.حلمت

اأحلامهم،اسمىشعمىكنسواان!فكرونالدين.تلبهم

(27-23:13أرميا)

فىالد!نانمها،كمثغشكملا:إسرائيلإلهالجنودربتالهكذا)

إنمالأنهم.تتحلمونهاالتىلأحلامكمتسمعواولاوعرأفوكموسط!م

."الرديك!ولأرسلهملمأنا.يالك!بياسىلكميتنهأون

(9-92:8أرميا)

*

ثمربهرسالةوأبدغهم،إسرائيلبنىإدىاللهمنرسولأالمسيحءجاأنوبعد

التىالجديدةالطائفةإلىالمنتسبينبينوخاصة-بعدهمنظهر،عنهمرحل

العهدأسفارتقولهذاوفى.مزيفةرسالةوأدعياءكذبةأنبياء-اسمهحملت

كدايانهماساحرأربلاوبدابافوسإلىالجزيرةاجتازاولما":الجديد

.6(:13الرسلأعمال)،يارلشوعاسمه!هوديأ
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هل،الأرواحامتحنواول،روح!للتصدتوالا:الأ!هاءايها"

منهم..العالمإدىخرجواقدكثعرينكذيةانهعاءلأن،اللهمنهى

فمناللهمننحن.لهميسمعوالعالمالعالممنيتكلمونذلكأجلمن،العالم

الهقروحنعرفهذامن.لنايسمع!اللهمنليسوقن،لنايسمعاللهيعرف

.6(-4:1الأولىيوحنارسالة)"الضلالوروح

يأتى،المسيحضدأنسمعتموكما.الأخيرةالساعةهى:الأولادأيها"

.ا!خيرةالساعةأنهانعلمهنامن.كثعرونللمسعحأضداد(الآنسارقد

لكن،معنالبقوامناكانوالولأنهممنايكونوالملكنهم،خربوامئا

.(91-2:18الأولىيوحنارسالة)(مناجميعهمليسواأنهمليظهروا

ذبكمسيكونكماكذيةأنبباءالشعبذىايضاكانولكن"

."هلاكيدعيدسونالذينكذيةمعلمونأيضا

(2:1الثانيةبطرسرسالة)

كمايوجدواكىفرصةيريدونالذينفرصةلأقطع،سأفعلهأفعلهماولكن"

فعلةكذيةرسلهمهؤلاءمثللأن.بهيفتخرونمافىأيضأنحن

."المسبحرسلشبهإلىشكلهممئبرونماكرون

("11-11:12الثانيةكورنثوس)

ثم،المسيحقبلالإسرائيلىالشعبفىانتشروبأالنبوةادعاءكانلقد

كيانالهاوتقيماليهوديةعنتنشقبدأتالتىالجديدةالطائفةإلىعدواهامتدت

.(11:26الرسلأعمال)المسيحيينباسمئعرفونأتباعهاوصار،مستقلأ

الأنبياءمناصترزوا":فقال،النبوةأدعياءمنالمسيححذرذلكأجلومن

خاطفة.ةئابداخلمنولكنهمالحملانثثيابيأتونكمالذينالكذية

الحسكمنأوعنهاالشوكمنيبتنونهل!.تعرنونهمئمارهممن

.16(-7:15)متى"ثعنا

صراحة،ذلكلقرروالمرسلينالأنبياءخاتمالمسيحكانلوأنهالواضحومن

تجتنىالتىالعمارمعياروفقبعدهمنالنبولمتفحصمشقةأتباعهئكلفودم

والباطل.الهقبينللتمييز،منها
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ذكرناهالذى-الصريححديفبعدالنبيينخاتمإنهيقولأنلهكادطوما

بأنهالإنجيليذكرهوالذى،العالمإلىبعدهالآتىالحقروحالرسولعن-سلفأ

معزونشكولاسبقه،(1:16،يوحنا)-"آضرهرا":سيكون

.آخرون

*

بعدالحقةالنبؤةاستمراريةعنالجديدالعهدأسفارتتحدث،هذاوبجانب

:فتقول،المسيحىالشعبفىحقيقيينأنبياءوجودوعن،المس!يح

ودعى.غفيرأجمعأوعلماكاملةسنةالكنيسةفىاجتمعاأنهمافحدث"

أولأ.أنطاكيةفىمسيحيينالتلاءجذ

وتام.أنطاكعةإلىأورشليممنأنبياءانحدرالأيامتلكوفى

ععيدأ!لانعطمماجوعاأنيالروحوأشاراغايوساسمهمنهمواحد

!للوديوسايامفىايضاصاوالدى،المسكونةبمععلىيصعران

28الرسلأعمال)"تيصر - 2 :I 1 N).

ء"ومعلمونانهباءهناكالكنمسةفىانطاكيةفىوكان"

(13:1الرسلأعمال)

كثيربكلاما!خوةوعظا،نهيئايضاهماكاناإز،وسيلاويهرذا"

.32(:15الرسلأعمال)"وشدداهم

معلمينثالثا"،انهعاءثانط،رسلأأو!:الكنيسةفىأناسااللهوضح"

."ألسنةوأنواع،تدابيرأعواناءسفامواهبذلكوبعد،قواتثم،

(21:28الأولىكررنثوس)

جميعكمأنأريدإنى..تتنبأواأنويالأولىالروحيةللمواهبجدوا"

يتكلمممناعطمثنهأقنلأن.تتنبأواأنبالأولىولكن،بالسنةتتكلمون

..يألسنة
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!نكم..ا!خرونوليحكم،ثلاثةأوإثنانفلععكلم:الأنههاءاها

الجميع.ويتغرىالجميعليتعلم،واحدأواحدا7تتنبأواأنجميعكمتقدوون

.32(-ا:1،ا!ولىكورنثوس)"ءللأنبعافاضعةءالأنههاوارواح

تمسكوا03شى+كلامتحنوا.النمؤاتمحتقروالا.الروجتطفئوالا"

.(02-5:91الأولىتسالونيكى)"شرسبهكلعنامتنعوا.بالحسن

مممر

..بعدأما

،"إيرناندثكروثمهجيل"الدكتورقالهلمامنهلابدتبيانأهذاكانلقد

وذكرناه-بقرطبةالمسيحىالإسلاصالحوارموزفىقذمهالذىبحمثهفى

يوجدلاف!نه،المسيحعة1الحركةيتعلقفعما":أنهقررحين-سلظ"

رأ!5(المسححكعد)النمؤةعالمانتهاءمحلىيدلتطعىثأكعدأ!

ذلكيعلمالرويلاوميفرالهواهـبنوآثاريولسالقدكسلرساثلقارىء

جبد

التمييزكيفيةجميدأللناسبيئتقد"والأنبياءموسى"أسفارأنعلى

:أنفقررت،الكاذبوالنبىالصادقالنبىبين

الالهعبادةعنالناسيزيغفهو.اللهإلأإدهلا:يقوللاالكاذبالنبى-ا

موسى:لحىالتوراةأنزلالذىالواحد

ولى.أعجوبةأوآيةوأعطاكجلمأحالمأونبىوسطكفىقامإذا"

مدأخرىآدهةءورادنذهب:قائلأ7عنهاكلمدقالتىالأعجرلةأرالآيةحدثت

الجلم،ةلكالحايمإةالنىةلكلكلامكسمعئلا،ونعبدها،نعرنها

كلومنقلوبكمكلمنإئهكمالربتحبونهليعلملكىيمتحنكمالربلأن

3تثنية)،أنفسكم - 1 : 1)r.
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!:تتحقلاكاذبةنبوعاتيطلقالكاذبالنبى-2

تكلمفما.الرببهيتكلملمالذىالكلامتعرفكيفقلبكفىقلمتوإن"

يمكلملمالذىالكلامفهو،يمرولميحدثولمالربياسم!النبىول

."منهتخففلاالنبىبهتكلمبطغيانبل،الربول

22(-18:21تثنية)

الموتيعاجلهأنالكذباللهعلىيفترىالذىالنبىعاقبةوتكون-3

سريعأ:

به،يتكلمأنأوصهلمكلامأباسمىفيتكلميطغىالذىالنبىوأما"

.(18:02تثنية)"النبىلكةفيموت،أخرىآلهةباسميتكلمالذىأو

النبىأرمياقال"فقد.الكذابينللأنبياءفعلأحدثماهذاكانولقد

يرسلك،لمالربإن.حننيايااسمع:(الكاذب)النبىلحننيا()الصادق

.الكذبعلىيتكلالشعبهذاجعلتقدوأنت

لأنكتموتالسنةهذه.الأرضوجهعنطاردكهأنذا:الربقالهكذالذلك

تلكفى(الكاةب)النبىحننيافمات.الربعلىبعصيانتكلمت

.17(-28:15أرميا)"الساءالشهرفىالسنه

ينصدمياوعنمولاياينآخابعنإسرائيلإلهالجنودربقالهكذا"

نبوخذلعدأدذعهماوهلنذايالكذبياسمىلكميتنهآناللذينمعسيا

..عيونكمامامفيقتلهماياولملكناصر

هكذا:قائلأالسبىكلإلىأرسل:قائلأأرمياإلىالربكلامصارثم

وأنالكمتنبأمدسمعياأنأجلمن.النحلامىلشمعياالربقال

.الربقالهكدالذلك.الكذبعلىنتكلونوجعلكمارسلهلم

يجلسإنسانلهبكونلا.ونسلهالنحلامىشمععاأعاتبهان!ا

.32(-92:21أرميا)"الشعبهذاوسطفى

928(ءوالأنبباالنبوة-91)
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الله،عدىءوافتراكذبأ،اللهرسولأنهيددوديندكهسإنسانأاللهكانوما

هذاوفى.مداهإلىظلمهفىالذعىذلكوصلفلقد.بالموتيعاجلهأندون

العظيم:القرآنيقول

نإ،علربغيرالئاشلئفيلكذنجأاللهغلىافترىمفنآظلئمققن)

.(144ةا!نغام)!الطالميقالقؤخ!تفدىلااللة

عدىوقن،العربمشركىمنمحمدبنبوةالكافرلنإدىاللهحديثوكان

وهو،بكذلممفتركلفىوعد!حقأاللهءقضايعدمواأن،ا!نحتىشاكلتهم

القرآنآياتأوائلبعضفى-الحقوقوله-فقال.لهعقابأبالموتيعاجلهأن

نزولأ:

لقطغتاثئم*باليميهطمئةلأخدنا*الأقاويل!تغفنغليتاتقو!لؤلو)

L:الحاقة!ص)خاحزينغئةآخدشقنمئكمققا*الوتينمئة 7 - LL).

...نعم

بإذنه،الناسإدىمنهرسو!بصفتهاللهإدىيدعواللهعبدبنمحمدءبقاإن

،والأهوالالمخاطرلمختلففيهاتعرص!،عاما"وعشريناثنينعلىتزيدلمدة

حياتهانتهتثم،دينهاللهوأتئمرسالتهاكتملتوقدسالمأجميعأمنهاوخرج

أقوىمنلبرهانا"ذلكفىإن،والمسلمينوصحابتهأهلهبينطبيعيةبميتة

اليهودمن-الكتابلأهلبئنةوآية،بهجاءماصدقعلىالبراهين

.والأنبياءالنبؤةفىكتبهمتقولمايعواوأنبدلاالذين-والنصارى

.!الصثذورفيا!تىالفلوبئتغقىؤليهنالأئصتازتغقىلاقإئقا)

46(:الحج)

***

والحل:المشكلة.

مؤتمرفىالدينيينومفكريهاالمسيحيةءعلماقالهممابعضا"آنفا"عرضنالقد

للدفاعوالمسيحيةالإسلامبينوحدةقيامإلىدعواوكيف،7791عامقرطبة
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الإنسانقيمكلتدمرالتىالزاحفةالإلحادتئاراتأمامباللهالإيمانعن

.الأنعاممرتبةدونماإلىبهوتهوىوأخلاقياته

أمروهوالدينىالفكروحدةبهئقصتدهناالوحدةعنالحديثأنالواضحومن

مراجعةإلىيحتاجولكنه.الطيبةبالنواياحتىولابالتمنىتحقيقهيمكنلا

الكبير.العالمتوحيدقبلالصغيرالعالموإعادةللحقائقومواجهةللمواقف

بعد،المختلفةطوائفهابينأولأالمسيحيةالوحدةتفومبأنيقضىالمنطقإن

وتركبينهمايجمعماعلىللاتفاقالإسلاممعالمؤحدةالمسيحيةتلتضذلك

صراحة.إعلانهابعدالخلافنقاط

الذىوال!ث!قاقالفرقةسببومعرنةالحقانقمواحهةأردناوإذا

حديثهفى،رنسبمانستعفن"يقولهمانقولوالبفضاءالعداوةؤلذ

الذىالأساسىالموضوعإن":المسيحيةفىالدينىاليشقاقعن

ئعتبرالمىالمسيحطسغهنكانرمنازعاتهمخصوماتهمحولهدارت

.)1(،المسعحىالدينأصولنىلالمسماكواعقداهم

وهنعتالقرونعبرالمسعحعةمزقتالتى-المشكلةهدهجاءتلقد

يذزرمن-الإسلاممعنكرىتقاربلحدوثإمكانعةاىقنعترالولا

يأكنرالمسيحرفعثعدكماكتهايدأتالتىرسانلهنىبولسألقاها

يدائئمومن،والمسيحاللهكينورلسخلطلقدءعاما02من

الإله.وبحسدالمسيحيلاهرتئعرفعماالحديث

دانالخطيةولأجل،الخطيةجسدشبهفىابنهأرسلإذالله":بولسيقول

."الجسدفىالخطية

."أجمعينلأجلنابذلهبلابنهدلىئشفقلمالذى..الله"

02ص-الأولالجزء:الصليبيةالحروبتاهـغ(1)

Y?(
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أخلىلكنه،اللهمعادلأبكودطأنخلسةبحسبلماللهصورةفىكانذ!"

."الناسشبهصائرا"عبدصورةآخذأنفسه

09و07بينتتراوحبمدةالمسيحرفعبعدكتمتالذىيوحناإنجيلءجاثم

كانالبدءفى":وبقولاللهوتجسيدوالمسيحاللةبينالخلطفكرةلئكرسعاما"

."اللهالكلمةوكان،اللهعندكانوالكلمة،الكلمة

هوالوحهدوالحل"وصدةكلتمنعالتىالعقانديةالمشكلةهىه!ه

ودعاولتبلهاللمسعحواسماءألقابمنالأناصبلتذكرهبماالالعزام

اين:هوالمسيحأنعلىالأناجيلأجمعتلقد.يهاالتمسكإلى

..وئفلم-سبد-نبى-اللهرسول-داوداين-الإنسان

،وسيدأئغلماتدعوننىأنتم!:دتلاميذهالمسيحقالهبماالتذكرةويكفى

."كذلكانالأنىتقولونوحسنا

نأالمعاصرينالمسيحيةءعلمامنسبعةبهتامالذىالعلمىالبحثبئنلقد

بحوثهمجمعكتابفىذلكءجاولقد..خرافةيعنىإنمااللهتجسدعنالحديث

.1()(الإئه!سذأشطورة"عنوانتحت7791عامفى-لندنوئشر

تطورعن-7891عامصدرتوالتى-الكتابلهذاالخامسةالطبعةمقدمةتقول

عشر:التاسعالقرنمنذالحدبثةالإنسانمعارتمواجهةفىالغرييةالمسيحية

منمجموعةكتبهاالمقدسطالكعابأسفاريانالتسليمقبلنطإنها"

الفاطهااععبارعلىالموافقةيمكنولامعنوعةطروتفىالقشر

إلهبأ.تنزيلا

علىالضغطأنكما،متزابدبمعدلالنموفىتستمرالإنسانيةالمعارتإن

إيمان(بهالإيمانيمكنشيئألتصيرنفسهائكتفبجعلهامماأبدا"بقوىالمسيحية

بسوخسخصيةبعمقإليهاجذبتهمالذينأولئكوالإخلاصالواعىالفكرأهل

.الإنسانحياةمعنىعلىأضواءمنتعاليمهئلقيهوما

Val

The Myth of God Incarnate, Edited by John Hick
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يدلاآخرلاهوتياتطورأأنمقتنعونالكتابهذافىالمشنركل!إن

منإليهالحاجةوتنبع.العشرينالقرنمنالأخبرالجزءهذانىمنه

يسوعأناعمرافاذلكويتضمن،المسيحيةبمصادرمعرفتناتطوو

قدرجل-)1(21(:)2الرسلأعمالسفرلنائقدئهكما-كان

التصوروأن"إلهىهدففلالمعيندورلأداء،اللهقبل!منتبرهن

منالثانىوالأتنوم،المتجسدالإلهياعتباوهأخيرأوللحقالذى

اسلوبإلاذلككلإن،البشرحياةعاشالذىالمقدسالثالوث

لنا.يالنسبةيعنيهعماللتعبيرساعرىأوأسطورى

..الحقيقةلصالحلازماأصبحالاعترافهذاإن

وعناللهعنالهديثتنقيةهوذطناملماإن:الآنولنقلها

ذىاللهلمحدمةالناسيتحررويذدك"والتشريشالخذطمنيسوع

.،وكمالباستقامةالمسبحيةطريق

!لأ

لهلبسيالمسعحوالمؤمنينباللهالمؤمنينيينالوحدةصقيقإنحقا

بمااللهتقديسثم،والمسيحاللهيل!الهلطعنالكفسوىسبولمن

اللهقبل!منتبرهنقدربل"المسبحيأنالإجمانثم،رجلالهيتفق

نهياإنسآنا"فقطكانوانه،ييدهاللهصنعهاوعجائبيقؤات

.(ادوقا:24:91،الشعبوجميعاللهأماموالقولالفعلذىمقتدرأ

العهدأسفارتقولهالذىهذامنبأكثرالمسيحعنللحديث-إذن-مجالولا

الجديد.

:الأقوالهذهاسمعوا..الإسرانيليونالرجالأيها":بطرستالهمامنأيقصد1()

وسطكمفىبيدهاللهصنعهاوآياتوعجائببقوأتاللهتبلإمندكمتبرهنتدرجلالناصرىيسوع

."تعلمونأيضاأنتمكما

39

http://kotob.has.it



إلىالأمريهمهمقنجنحلو،الوحيدحلهاووضحالآنالمشكلةوضحتلقد

نألذلكالمنطقيةوالنتيجة.الآخرينمعالصدققبلأنفسهممعوالصدقالعقل

أسسبينهماتحدتأنبعدالمسلمينبينبالمسيحيةالتبشيرعنالمسيحيونيكف

الشيوعيين.الملاحدةمنوالمرتدينالوثنيينإلىنشاطهميوجهواوأن،العقيدة

الله،منسلام،قبلمنيشهدهلميسلامالعالمينعموآنذاك

غيرمنالبقيةعلىذل!كعدمفروضسلامثم،المؤهنينيينوسلام

المؤهنين.

**مملأ

492
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للناسبيان

أمامإنسانكلنضعأن"والأنبياءالنبوة"كتاببهنختمماخيرإن

صلاحعليهايتوقفكماالأبدىمصيرهعليهايتوقفالتىالفرديةمسئوليته

.للإنسانأفضلحياةوتحقيقالدنياحال

نأيقتضىالمقدسفالواجب،الناسكلأجلمننزلقداللهكتابالقرآنإن

يقررأنذلكبعدوعليه،أجلهمنءجاالذىالكتاببهذاإنسانكليلم

.يشاءما

ذكرءؤأئتىفنخلقناكئمإئاالئاشآثقايا):الناسلكلاللهيقول

نإ،أتقاكئماللهعئذأكرقكئمإن،لتغارفواهؤقبائلشئغويا!ؤتجغلناكئم

.(1ص!:الحجرات)!خبيرسلاللة

آئقاياتر!:للناسيقولطريقهوعنالقرآنفىلرسولهاللهويقول

،ؤالأزضالسئقواتفللثلةا!ذىتجميعاصإلئكئمالله4زسئوإثىالئاش

ا!ذىإلأفىالئيىؤزسئويهباللهقآمئواه،ؤئميمثئخيىفوإلأإيةلآ

.(581:الأعرآف)!تهتذونلغلكئمئبغوةومتهوكلقابالل!ئؤمن

ا!ذينآغئذقلآدييىفنيثتلثفىكئئئمإدطالئاشآثقايافل)

أكونآنؤأفرث،يتؤقاتمئما!ذىاللةأغئذؤليهناللهذودطمنتغئذون

الممثئريمين*منتكوتنؤلآخنيفالمللذينؤتجفكاقئمؤأن*المؤميينمن

فنإذتم"قإئكقغلتقإن،يفئركؤلأيئقغكلاقااللهدولطمنتدغؤلآ

ئردهكؤإن،فؤإلألةكايثم!قلآبفئراللةيض!مئكؤإن*الظالمين

الغفورؤفو،جمبادهءمنتمثتاءقنبهئصييمث،يقفنل!رادبخئرءقلآ

اءلرخيئم*

n??
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قإئقاافتذئققن،رئكئممنالخقتجاكئمقذالئاشآئقايافل

بوكيل*غصديئكئمأتاؤقا،غلئمصايضلقإئقاضتلؤقن،لتفمميهيسهتدى

ص.!الخايممينخيرؤفؤ،اللةيخكتمخئىصئيرومإلئكئوخىقاصئبعوم

(ا-40901:يونسأ

ؤغملواهآقئواهينقافي*فبينتذيرلكئمآناإصئقاالئاشثقاآيافل)

!*كريمسورصزنمصعهمرةلفئمالصئالخات

.(اتججيمآصئخابئأو"لنلثمصغاجزينآياتتافيستغواهدصذينوم

(51-94:الحج)

:والنصارىلليهوداللهويقول

ئخفونكئئئمقفاكثيرا""لكئمئبتنرسئوئنايهئمتجاقذا!كتابئآفليا)

فيين*وكتافيئوراللهقنكنمتجاقذ،كثيرغنؤيعفواهصا!يهتابمن

إلىالاللقاتقنؤئخرمصمصئماد!مئلآح!سئئرصرضئرصاته7ائبغقنادقةب!يهدى

ص.(61-51:المائدة)!فممئتقيه!صيراطلىإؤيهديهئميإذهي!لثورا

العظيماللهصدق

***

?Yl

http://kotob.has.it



الرئيسيةالمراجعقائمة

مندلسونجاك:(وجوجوواللهالرب)المعاصرةإفريقيةفىالأديان-1

.المعارتدار-أسعدإبراهيمترجمة

ومنيرفارسنبيهترجمة-بروكلمانكارل:الإسلاميةالشعوبتاريخ-2

.بيروت-للملايينالعلمدار-البعلبكى

السيدالدكتورترجمة-رنسيمانستبفن:الصليبيةالحروبتاريخ-3

.بيروت-الثقافةدأر-العرينى

الدكتورالترجمةعلىأشرت-لانجروليمأصدرها:العالمتاريخموسوعة-،

المصرية.النهضةمكتبة-زيادةمصطفىمحمد

شامة-محمدالدكتورترجمة-شمبتزباول:البالميةالغدقوةالإسلام-5

وهبة.مكتبة

دار-بوكاىموريس:الحديثةالمعارتضوءفىالمقدسةإلكتبدراسة-6

.لمعارتا

أحمدخليلإبراهيم:العالسيةبالإمبريالبةوصلتهماوالتبشيرالاستشراق-7

العربى.الوعىمكتبة-

كثير.ابنتفسير-8

كثير.ابن:والنهايةالبداية-9

.المعارفدار-هيكلحسينمحمدالدكتور:محمدحياة-01

.الهلالدار-العقادمحمودعباس:النورمطلع-11

غريب.مكتبة-لوقانظمىالدكتور:الخاصتحياتهفىمحمد-12

الشرقفىالكنائسمجمععنصدر:الإنجيلتفسيرفىالجليلالكنز-13

079بيروت-لأدنىا
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بطرسالدكتورترجمة-باركلىوليمالدكتور:الجديدالعهدتفسير-14

الأسقفية.للكنيسةوالنشرالتأليفدار-وآخرلنالملكعبد

وهبة.مكتبة-الوهابعبدأحمد:والأباطيلالحقائقبينفلسطين-51

ترجمة،داودالأحدعبد(سابقأالقس)المقدسالكتابفىمحمد-16

.عمانالأردن-والتوزيعللنشرالضياءدارطبعة-ستافهمى
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17 - .E W . Heaton : the Old Testament Prophets, Penguin

.6491,Books

.18,6391- .J .C Fenton: Saint Matthew, Penguin Books

.639191.- .D .E Nineham: Saint Mark, Penguin Books

02-- .G.A Wells: The Jesus of The Early Christians, Pember

.7191,tonBooks, London

،21 - Peter Whiteley : Frontier Mission, Anglican Book Centre

.6391,Toronto

.959122.- ENCYCLOPEDIA AMERICANA

0691,23,- ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA

،24 - John Hick( and others): The Myth of God Incarnate

.7891,editedby John Hick, London
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113(-)928
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..................اللغوىا!عجازعنكلمة:التراننىالعلمىا!عجاز-1

..........................................بمستحدثليسالعلمىالإعجاز

....................................................العلماءشهاداتمن

...................................................بالغيبالتحدى-2

............................................الكفربهزيمةالتنبز

..................................................الإسلامبانتصارالتنبز

.........................................الفرسعلىالرومبانتصارالتنبز

...........................................السابتةالمقدسةوالكتبالقرآن

محددموتف

..........................................المقدسالكتابدراساتمجمل

....................................................التدبمالعهدأسفار

......................،،،،.ء?.،ء.!!.......?.......الجديدالعهداسفار

..................................تمهيد:المتدسالكتابمعالموتفخلاصة

شهود

الملكوتنبىمحمد
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للمؤلفكتب

.والاسلاموالمسيحيةاليهوديةفىالمرأةومكانة..الأنبياءءنساتعدد-ا

المسيحية.فىهامةوتطورات..المقدسالكتابتراجمفىاختلافات-2

r-المسيحيةالعقائدمصادرفىالمسيح..

.(الغربفىالمسيحيةءعلماأبحابخلاصة)

والحاضر.الماضىبينالتبشيرحقيقة-4

.والإسلاموالمسيحيةاليهوديةفى..والأنبياءالنبؤة-5

.والاسلاموالمسيحيةاليهوديةفى..والملالكةالوحى-6

.القرونعبرالمسيحيينمنالموحدينطائفة-7

المقدسة.والأسفارالأناجيلحرفتإسرائيلص-8

الإسلامىالتراثفىالحديثةالذثلةالعلومأساسيات-9

01-The Christ as Seen in The Sources Of The Christian

.Beliefs

***

0174793:تلينونالقاهز-عابدين-الجمهور!ةشارعا4:وهبةمكتبةمنتطلب(1)
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